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Değerli çalışma    
 arkadaşlarım,
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BAŞKAN’DAN

edeflerimizi adım adım hayata geçirdiğimiz dolu dolu bir yılı geride bıraktık. 
2014 yılında birçok başarıya imza attık. Bunlardan en çok ses getireni ise Mexx 
oldu. Loft ve Colin’s’ten sonra uluslararası pazarda Hollanda menşeli dünya 
moda devi Mexx ile de boy göstereceğiz. Dünyanın önde gelen moda marka-
larından Mexx’i satın almamız, Türkiye’yi dünya moda liginde temsil etmek ve 
uluslararası moda perakendeciliği alanında Eroğlu Holding’in iddiasını artırmak 

adına son derece gurur verici bir gelişme. Bu gururu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eroğlu Holding’in 
büyüme ve güçlenme yönünde attığı her adımda hiç kuşkusuz en büyük pay özveriyle çalışan siz değerli çalışma arkadaşla-
rıma ait. Sizlere holdingimize ve şirketlerimize verdiğiniz emek ve yaptığınız işe inancınız için yürekten teşekkür ediyorum. 
56 ülkedeki operasyonlarıyla Mexx,  bizim için büyük bir potansiyel barındırıyor. Mexx’in uluslararası moda sektöründeki 
varlığına güç katacak deneyime ve birikime sahip bir grubuz. Colin’s ve Loft’la bugüne kadar 38 ülkede yakaladığımız başarı-
yı Mexx’le daha da öteye taşıyacağımıza eminim.  Türkiye’de ve yurtdışında ses getiren ve merakla izlenen bu satın almanın 
holdingimize hayırlı olmasını dilerim.

2015 yılına hızlı bir giriş yaptık. Yılın tamamı için de plan ve hedefler belirlendi. Eroğlu Holding olarak her yıl yüzde 25 
büyüme hedefliyoruz.  Holdingin 2014 yılı sonu itibari ile konsolide cirosu 1,5 milyar dolar oldu, 2015 sonu itibariyle de 2 
milyar dolar konsolide ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. 2015 yılının ilk yarıyılının sonuna doğru Mısır Dimyat’taki denim kumaş 
fabrikamız DNM’in 100 milyon dolarlık bir yatırım olan 2. Fazını tamamlayıp hizmete alacağız. Konfeksiyon tarafında ise 25 
milyon dolarlık bir başka yatırım olan Eroğlu Giyim Aksaray fabrikamızın ikinci etabı yapılacak. Ayrıca perakende ayağında 
Colin’s’in Avrupa operasyonunu gerçekleştirmek üzere başta İngiltere ve İskandinav ülkelerinde faaliyete geçmeyi planlarken 
150 mağaza yatırımı daha yaparak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. 2015 yılına kadar Loft’un mağaza sayısının 125’e 
çıkarılması hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor. Böylelikle önümüzdeki dönemde dünya genelinde Eroğlu Holding’e bağlı 
markaların mağaza sayısı 850’yi bulacak.

Gayrimenkul alanında ise 2015’in ilk çeyreğinde üç yeni proje ile yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu projelerin ikisi İstan-
bul’da, biri İstanbul dışında olacak. Edirne’de yapmayı planladığımız yeni bir alışveriş merkezi projemiz olacak.  Bu projelerin 
toplam alanının yaklaşık 600 bin metrekare olacağını düşünüyoruz. 

Gayrimenkul alanında da çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Özellikle 2013 yılında gayrimenkul alanında pek çok proje 
tamamlanıp teslim edildi. 1 yılda 7 proje bitirilerek önemli bir başarıya imza attık.  Biten ve devam eden projelerimizin 
toplam inşaat alanı 2.000.000 metrekareye ulaştı. 2007 yılından beri gayrimenkul alanına yaptığımız yatırım yaklaşık 3 
milyar TL’ye ulaştı. Seyrantepe’de, tamamlandığında İstanbul’un simge yapılarından biri olacak en prestijli projemiz Skyland 
İstanbul’da inşaat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. 

Tüm bu başarıları, Eroğlu Holding Ailesi’nin en değerli varlığı olan sizlerle el ele gerçekleştiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak 
için ortak anlayış ve işbirliği ile çalıştığımız sürece başarılar da birbirini takip edecektir.  Hedefimiz, daha çok çalışarak geldi-
ğimiz noktayı ülkemiz ve kurumumuz için daima daha yükseğe taşımak olacaktır. 

3



www.erogluholding.com

EROĞLU HOLDİNG
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: (212) 653 27 00 - Faks: (212) 653 27 17
www.erogluholding.com | info@erogluholding.com

COLIN’S
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 552 12 12 - Faks: +90 (212) 451 06 60
facebook.com/ColinsLook | www.colins.com.tr

LOFT
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 652 90 90 - Faks: +90 (212) 652 22 11
info@loft.com.tr | www.loftjeans.com

EROĞLU GAYRİMENKUL
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 652 32 32 - Faks: +90 (212) 451 06 66
info@eroglu.com | www.eroglu.com

EROĞLU GİYİM \ AVCILAR MERKEZ
Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Cad. 2/1 34325 Avcılar, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 690 30 91 - Faks: +90 (212) 690 83 74
info@eroglugiyim.com | www.eroglugiyim.com

Eroğlu Haber Dergisi Eroğlu Holding A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanır. Dergideki
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yer alan yazı, fotoğraf, resim ve ilüstrasyonların her hakkı

saklıdır. Yazılı izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Dört ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.

Eroğlu Holding A.Ş. adına
İmtiyaz Sahibi

Nurettin EROĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
ve Genel Yayın Yönetmeni

Tuğba SAYGIOĞLU

İçerik Yönetmeni
Onur GÜLKÖK

Genel Koordinatör
Can ERçAKICA

Yayın Koordinatörü
Nida Özer

Görsel Koordinatör
Fatih MUTLU

Katkıda Bulunanlar
Aytaç Dalyan

Melis Yamanlar
Fatih Koyunoğlu

Vehbi Albay
Şehnaz Erdem

Betül Tasel
Mustafa Okat
Zeynep Gacar

Özge Şevik
Jale Karabulut

Ayşegül Sönmez
Pınar çakıroğlu

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Yönetim ve Yazışma Adresi
Eroğlu Holding A.Ş.

Zafer Mahallesi çınar Sokak No:2
34194 Yenibosna . İSTANBUL

Tel: (212) 653 27 00 - Faks: (212) 653 27 17
www.erogluholding.com

Yapım

www.freebirdsyayin.com

Basım
Şan Ofset Matbaacılık

Hamidiye Mh. Anadolu Cd.  
No:50 Kağıthane/İstanbul

Tel: 0212 289 24 24 Pbx

EROĞLU GİYİM
çORLU FABRİKA

Yulaflı Köyü Tavşantepe 
Mevkii Çorlu, TEKİRDAĞ

Tel:+90 (282) 676 42 85
Faks: +90 (282) 676 44 70

EROĞLU GİYİM
AKSARAY FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No:41/A, AKSARAY
Tel: +90 (382) 266 21 13

Faks: +90 (382) 266 20 58

EROĞLU GİYİM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge
İsmailiye, MISIR

Tel:+2 (017) 242 77 79
Faks:+2 (017) 890 11 21

ERS ÖRME
Firuzköy Mahallesi Kazım 

Karabekir Cad. 2/1
Avcılar-İSTANBUL

Tel: (212) 690 21 10 
Faks: (212) 690 27 22

info@ersorme.com 
www.ersorme.com

ERS ÖRME 
GÖLYAKA DÜZCE FABRİKA

Açma Mh.  Yunus Emre Cd. 
Sahil Sk. No:12 Gölyaka-DÜZCE

Tel: (380) 711 47 57 
Faks: (380) 711 47 56

info@ersorme.com
www.ersorme.com

DNM
Yeşilköy Business Park B2 

Blok No:1 K:17
Havalimanı Kavşağı
Bakırköy-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 465 80 99
Faks: +90 (212) 465 82 32

DNM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge Dimyat
MISIR

Tel:+2 (057) 229 23 30
Faks:+2 (057) 229 23 31

ileTiŞiM

haber
EROĞLu’nDAn 

GLOBAL 
HAMLE 

MEXX 
ARTIK 
TÜRK 
MARKASI

HAMdIM, PiŞTiM, YAndIM
MEVLANA

YAVuZ EROĞLu 
RÖPORTAJI

ARkiTeRA YIlIn
 iŞveRen Ödülü

EROĞLU GAYRİMENKUL

4



www.erogluholding.com

Değerli Eroğlu Dostları,

A
cısıyla, tatlısıyla koskoca bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıla güzel bir başlangıç yapmak, 
aynı tatla tüm sene boyunca yol alabilmek için 2015 yılına yepyeni bir sayı ile ‘‘Merhaba’’ 
dedik. Soğuk havaları yavaş yavaş geride bırakıp, bahara göz kırpacağımız bugünlerde 
bahar gibi içinizi ısıtacak bir sayı hazırlamaya çalıştık. 

Doğru adımlar atarak başarı grafiğini her daim yukarı taşıyan Eroğlu Holding, 2014’ü gurur ve-
rici bir gelişmeyle kapadı. Kalite, saygınlık ve başarı çizgisinden ödün vermeyerek sürekli ileriye 
yürüyen Eroğlu Holding, dünya moda devi Mexx’i satın aldı. Uluslararası pazarda bugüne kadar 
Loft ve Colin’s ile sürdürdüğü faaliyetlerini Mexx ile daha da güçlendirecek. 

Dolu dolu bir yıl geçiren Eroğlu Holding, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaları karşılıksız 
bırakmadı. 2014’ü birçok kutlama ve ödüllendirmeyle noktaladı. Colins’ in geleneksel hale gelen 
Jean Fest kampanyasında büyük ödül olarak sunulan BMW 116i sahibi ile buluştu. 

Eroğlu Holding çatısı altında 10 – 15 ve 20 yıllık çalışma hayatını tamamlayan 19 kişi kıdem 
plaketiyle ödüllendirildi. 

ERS Örme çalışanlarını ödüllendirmek amacıyla 2014 yılının Kasım ayından itibaren ‘‘Ayın Ela-
manını’’ seçmeye başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek ayın elamanı seçimi ödülle 
taçlandırılacak. Birinci yarım altın, ikinci çeyrek altın, üçüncü ise bir adet denim pantolon ve bir 
adet Tshirt ile ödüllendirilecek.

‘‘Mesai Sonrası’’ köşemizde yemek yapmayı kendisi için bir hobi olarak gören ve bunu sanata 
çeviren Eroğlu Gayrimenkul Dijital Pazarlama Yöneticisi Osman Onur Erdoğan mutfaktaki sırlarını 
bizimle paylaştı. 

Bu sayımızda ‘‘İçimizden Biri’’ köşemize konuk olarak soruları tüm içtenliği ile yanıtlayan Eroğlu 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu’na teşekkür 
ediyoruz. 

Dünyada Türkiye denildiğinde akla gelen ilk tatlılardan olan lokumun tarihini araştırdık. Türk 
kahvesinin tamamlayıcısı, bayramların en nostaljik ikramı olan lokum hakkında okuduklarınızın 
tadı damağınızda kalacak. 

Biz keyifle hazırladık, umarım siz de keyifle okursunuz…

EDİTÖRDEN

Tuğba Saygıoğlu
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Eroğlu Haber Dergisi Eroğlu Holding A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanır. Dergideki
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yer alan yazı, fotoğraf, resim ve ilüstrasyonların her hakkı

saklıdır. Yazılı izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Dört ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.
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H
er birimiz kendisine özel hayat sahnesinde yer alıyoruz. Ancak 
hızla küreselleşen ve dönüşen dünyamızda içinde yer aldığımız 
sahneyi bütün olarak görmekten giderek uzaklaşıyoruz. 
Dememiz o ki günümüz insanı, başlangıç ve bitiş zamanını 

bilemediği varlıklar sahnesindeki gerçek rolünden uzaklaşıyor. 
Uzaklaşıyor da çeşitli maskelerle bu kendinden uzaklaşmayı, 
yabancılaşmayı, kendinden geçmeyi, kendi gibi olmamayı telafi etmeye 
çalışıyor.
Psikoloji ve özellikle davranış bilimlerinin penceresinden günümüz 
insanına baktığımızda görüyoruz ki bireyi kuşatan eşya ve varlık 
gibi işi, konumu, eğitim alanı ve düzeyi ne olursa olsun insanlar 
da yoğun bir dönüşüm içinde. Teknoloji, ulaşım, iletişim ve günlük 
hayata dair konforun artışına inat, sosyal değerler, kültürel kimlikler, 
insani etkileşim ve iletişimler azalıyor, daralıyor ve yapaylaşıyor. Daha 
da önemlisi insani değerler yıpranıyor, aşınıyor. Görünürde ekonomik 
kriz dünyayı sarsıyor olsa da özde insani kriz var. Bugün yeryüzünde 
bulunan 6.5 milyar nüfusun bir milyarı açlıkla boğuşurken dünyayı 
kim bilir kaç kez yok edecek silahlanmaya dev bütçeler ayrılıyor. 
Bebek yaştaki çocuklara yönelik şiddet ve dile getirmekten bile 
irkildiğimiz cinsel istismar çığ gibi artıyor. Çalışmadan, üretmeden, 
hak etmeden kazanmak bir maharet gibi alkışlanabiliyor. Anne-
babalar, her yaştaki çocuklarını sokakların acımasızlığına terk 
edebiliyor. Çocuklar ve gençler, şiddetin doruklarında en yakınlarını 
kanlar içinde bırakabiliyor. İnsanların yaşama ve kendilerini özgürce 
ifade hakları kısıtlanabiliyor. İnandıkları gibi yaşamaları kısacası insan 
olmaları hor ve fazla görülebiliyor. Toplumlar, ehil olmayan, koyu taraf 
liderler ve kişiler ya da çıkar grupları tarafından yönlendirilebiliyor.
Sözü edilen bütün bu insani erimeyi çeşitli gerekçelere dayandırmak 
mümkün. Ancak günümüzde birçok ülkede birbirinden bağımsız olarak 
yapılan araştırmaların ortak bulgusu, insani erimenin başlıca nedeni 
olarak ahlakı işaret ediyor. Böylece modern zamanın bilim adamları, 
pek alışık olmadıkları ahlakı ve ahlak odaklı etik zekayı (MQ-Morality 
Quotient) inceliyorlar.
İnsanların birbirinden farkları ve bu kişisel farkların en yoğun olduğu zi-
hinsel yetenekleri belirlemek ve ölçmek insanlık tarihi kadar eskidir. Antik 
Yunan filozofları, rasyonel bir bakışla insanı insan yapan temel değer 
olarak aklın öncülüğüne işaret etmişlerdir. Zamanla insanın ve insanlığın 
hayatını aydınlatan kutsal kitaplar, aklın yanında ahlakı ve özellikle insan 
onuru ve insani değerleri vazgeçilmez biçimde öne çıkarmıştır. Nihayet 
modern psikoloji biliminin gelişmesinden sonra zihinsel yeteneklerin 
ölçülmesi söz konusu olmuş ve bireylerin soyut zeka düzeylerini (IQ-
Intelligence Quotient) belirleyen testler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 
tek başına gelişmiş alt yeteneklerin ve soyut zihinsel kapasitenin, insanın 
mutlu ve başarılı bir hayat sürmesinde yeterli olmadığı anlaşılmış ve 
böylece duygusal zeka keşfedilmiştir. Soyut zeka; bireyin kavramlar, 
şekiller, rakamlar, kelimeler dünyasındaki anlamların ve etkileşimlerin 
hızla kavranmasını sağlar. Duygusal zeka (EQ-Emotional Quotient) ise 
kişinin diğer insanlar ve çevre ile kurduğu ilişki, iletişim ve etkileşimindeki 
başarı ve verimliliğini etkileyen temel zihinsel yatkınlığa işaret eder.
Ne var ki birbirini tamamlıyor gibi görünen bu iki zihinsel kapasitenin 
günümüz insanının yaşadığı insani erime ile başa çıkmada yetersiz 
kaldığı anlaşılmıştır. Yaşanan hızlı dönüşümün yol açtığı insani kriz ve 
yabancılaşmanın odağında ahlakın yer alması, üçüncü bir zihinsel 
kapasite olarak etik değerlerin öne çıkmasını sağlamıştır. Öyle ki insanın 
yaratılışından bu yana bilinen, gerek bütün dini inançlarda gerekse ev-
rensel insani değerler arasında baş sırayı alan ahlakın, birey ve toplum 
üzerindeki çimento görevi azaldıkça temel bir zihinsel kapasite olarak 
bu potansiyelin geliştirilmesi önemli bir inceleme konusu olmuştur. 
Bir anlamda modernitenin yol açtığı ahlaki erime ile başa çıkmak, etik 
zekanın bireysel bir zihinsel kapasite ve yatkınlık olarak ele alınmasına, 
aranan bir değer olarak öne çıkmasına yol açmıştır.

Etik zeka; bireylerin ahlak kökenli davranışlarının potansiyelini ve 
performansını belirleyen zihinsel kapasite olarak değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla günümüz insanının mantık kökenli soyut ve kavramsal 
zihinsel kapasitesi, ilişki ve etkileşim kökenli duygusal kapasitesi kadar 
bunları tamamlayan ve hatta yönlerini belirleyen ahlak kökenli etik zeka 
da tartışılmaya, bireylerde ve toplumda aranan yegane bir potansiyele 
dönüşmeye başlamıştır.
ABD’nin stratejik düşünce kuruluşlarının öncülerinden olan ve 4 yılda 
bir yayınladığı raporda dünyanın geleceğini tahmin etmeye çalışan NIC 
(National Inteligence Council)’ın, 2008’de yayınladığı “Global Eğilimler 
2025: Dönüşen Bir Dünya” (Global Trends 2025: A Transformed 
World) raporu, bu dönüşümün ayak seslerinin giderek daha fazla 
hissedileceğini, gerek insan gerekse insanlığın daha fazla etkileneceğini 
haber veriyor.
Kaynağını ahlaktan, gönülden, insani değerlerden alan etik zekanın 
yeterince gelişmemesi, giderek daralması sonucudur ki günümüz insanı 
benlik mücadelesinde yenik düşmektedir. Nitekim etik zekanın en önemli 
göstergesi, bireyin hayatını kendisine değil başkalarına adamasıdır. Yani 
başkalarının beklenti ve ihtiyaçlarını kendisininkinden daha yukarıda 
algılaması, hissetmesi ve buna uygun davranmasıdır. Günümüz insanının 
giderek şahlanan bedensel ihtiyaçları kadar zihinsel ve daha da önemlisi 
duygusal ve etik kökenli bireysel ihtiyaçlarını da gidermesi gerekliliğin de 
ötesinde zorunlu olmaya başlamıştır. Bunun içindir ki soyut ve duygusal 
zekadan etik zekaya doğru dönüşüm giderek hızlanıyor. Böylece kişi, 
düşünce dünyasını yapay görüntülerle değil, gerçeklik aleminin insani 
erdemleri, insani değerleri ve idealleriyle doldurabilir. İnsanlara faydaya 
yönelen bir kişi, aile, kurum ve toplumun benliğe, ayrımcılığa, öfkeye, 
çatışmaya zamanı yoktur. İçgüdüsel hazların çekim alanından kurtulmak, 
ahlak kökenli zihinsel potansiyele daha fazla sarılmak ve geliştirmekle 
mümkündür. Ancak bu şekilde azların bereketi, çokların yokluğuna, 
sadeliğin enginliği ve zenginliği, renkliliğin yapaylığına tercih edilebilir. Ancak 
bu şekilde bireysel mantığın koyu kavramsallığı, duyguların gem vurulmaz 
hazları, ahlak potansiyeli ile insani davranışa, erdeme dönüşebilir. Dönüşür 
de akıl, duygu ve gönül bileşke kuvveti bireyi; para, siyaset, makam, statü 
gibi geçici hazların ötesine, yüksek ve nadide bir ruh haline ve daha fazla 
insan olmaya götürebilir. Böylece insanın, unutulmaya yüz tutmuş olan ruh 
tarafı, yeniden biyolojik ve psikolojik varlığını tamamlamaya, bütünlemeye, 
eksik olmaktan kurtarmaya başlayacaktır. Dolayısıyla günümüz insanının ve 
insanlığın yaşadığı insani krizin aşılmasında işi, konumu, görevi ne olursa 
olsun her bireyin, benlik tutulmasından kurtulup, sıfır noktasında ve hiçliğin 
bolluğunda mekan tutmasının önemli bir yeri olacaktır.
Yoğun insani erimenin ülkemiz insanı bakımından ulaştığı boyut başlı 
başına bir yazı konusunu oluşturur. Ancak şu kadarını söyleyelim ki 
bugün makro ekonomik verilerdeki gelişmelere inat dünyada yaşanan 
insani erimeden toplum olarak ziyadesiyle etkilendiğimiz bir gerçektir. 
Kişi, aile ve toplumun genetiğinde yer alan kendini koruma içgüdüsü, 
dönüşüm kasırgalarına yenik düşebiliyor çoğu zaman. Dönüşümün 
bize getirmesi gereken ve esasen kişi ve toplumsal kültür olarak 
yabancısı olmadığımız daha fazla demokrasi, bireysel özgürlük ve 
hoşgörü yerine, maddi hazların doruklarındaki yabancılaşma, aile 
kurumunun zayıflaması, ötekileşme ile karşı karşıya gelebiliyoruz. 
Oysa ki genç cumhuriyetimizin fazileti ile demokrasiyi daha fazla 
içselleştirmemiz, toplum olarak varlığımızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü 
en öncelikli ve vazgeçilmez hedef olarak korumamız gerekir. Yerel 
değerlerimizi koruyarak hızla dönüşen dünyada hak ettiğimiz küre-
sel liderler arasındaki yerimizi almamız, toplum olarak geleceğimizi 
öngörmemiz ve şimdiden yönetmemiz önemlidir.
Bunların sağlanmasında kişi, kurum ve toplum olarak günü kurtaran 
değil; uzun vadeli eğilimleri, stratejileri, olası senaryoları şimdiden 
çalışmamız, bütün bunlar için de bireyler ve toplum olarak etik zekamızı 
korumamız ve geliştirmemiz gereği unutulmamalıdır.

insAni kRiZ ve 
ETİK ZEKA (MQ)

Dr. İlhami Fındıkçı - Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi

ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İNSANİ DERİNlİK
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COlıN’S

Dünyanın önde gelen moda markalarından Mexx’i satın 
almanın, Türkiye’yi dünya moda liginde temsil etmek ve 
uluslararası moda perakendeciliği alanında Eroğlu’nun 

iddiasını artırmak için çok önemli bir adım olduğunu belirten 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları 
ifade etti:  

“56 ülkede 500 mağaza, 5.000 satış noktası, 6.000 çalışanı ve 
1,2 Milyar Avro’luk merkez ciro kapasitesiyle Mexx,  bizim için 
büyük bir potansiyel barındırıyor. Colin’s ve Loft’la 38 ülkede 
yakaladığımız başarıyı Mexx’le daha da öteye taşıyacağız. Mexx 
gibi bir moda devini markamız yapmak, hem ülkemiz  hem 
holdingimiz adına gurur verici bir gelişmedir.”

Mexx’in hedef kitlesiyle çok değerli bir bağ kurmuş ve önemli 
başarılara imza atmış büyük bir marka olduğunu vurgulayan 
Eroğlu, “Mexx’in bugüne kadar oluşturduğu birikimi korumak 
ve markanın özüne sadık kalarak büyümesini ve gelişmesini 

dünYA MOdA devi 
MExx’İ sATın ALDıK

Eroğlu Holding olarak, Hollanda menşeli dünya moda devi Mexx’i satın aldık. Türkiye’de 
ve uluslararası pazarda bugüne kadar Loft ve Colin’s markalarıyla sürdürdüğümüz 

faaliyetlerimizi Mexx ile güçlendirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz. 

sağlamak en büyük hedefimiz. Mexx’in uluslararası moda sek-
töründeki varlığına güç katacak deneyime ve birikime sahip bir 
grubuz. Bunun Mexx adına büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz” 
dedi.

MExx TÜRKİYE’YE 100 MAĞAZA VE 
1 MİlYAR Tl CİRO HEDEfİYlE GElİYOR
Mexx’le Türkiye’de 5 yıl içinde 100 mağaza açmayı ve 1 milyar TL 
ciro yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu şöyle konuştu:
“Mexx sadece uluslararası pazardaki operasyonlarımızı 
güçlendirmekle kalmayacak holdingimizin, bugüne kadar 
Loft ve Colin’s markalarıyla faaliyet gösterdiği Türk moda 
pazarındaki varlığını da derinleştirecek. Özellikle Mexx’in 
kadın ve çocuk koleksiyonunun Türk tüketicisinden büyük 
ilgi göreceğine inanıyoruz.” Mexx kadın, erkek ve çocuklara 
kıyafet ve aksesuar için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Markanın çanta, eşarp, parfüm ve gözlük koleksiyonları 
dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor. 
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COlIn’s JeAn fesT’Ten BMw kAZAnAn 
TALİHLİ ARAcını TEsLİM ALDı

eGe BÖlGe ÇAlIŞAnlARIMIZdAn 
AnLAMLı DEsTEK

COLIN’S’in geleneksel hale gelen Jean Fest kampanyasının büyük ödülü BMW 116i 
sahibiyle buluştu. Kazanan talihli Yavuz Demirel, aracını COLIN’S Global Satış ve Pazarlama 
Direktörü Tarık Gülsün’den teslim aldı.  

COLIN’S’in geleneksel Jean Fest kampanyasının bu yılki büyük 
ödülü olan BMW 116i’yi düzenlenen bir törenle talihlisine 

teslim ettik. Aracı kazanan talihli Yavuz Demirel, BMW 116i’sının 
anahtarını COLIN’S Global Satış ve Pazarlama Direktörümüz Tarık 
Gülsün’den aldı.  
1 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlediğimiz COLIN’S Jean 
Fest kampanyasında büyük ödül dışında 10 kişi Beats kulaklık, 
100 kişi iPod Shuffle, 300 kişi ise COLIN’S jean pantolon kazandı. 
Anahtar teslim törenini 22 Aralık Pazartesi Günü Showroom’da 
gerçekleştirdik. 

COlıN’S

COLIN’S Ege Alan Görsel Sorumlusu Aydan Kurt’un 
öncü olduğu ‘’Kimsesiz Çocukları Giydirme Projesi’’ 
ile COLIN’S Ege alan çalışanlarımız güzel bir sosyal 
sorumluluk projesine imza attılar.  

İzmir Karşıyaka Çocuk Yuvası’nda, 0-12 yaş aralığında bulunan 155 
çocuğun, soğuk günlerde rahat uyumaları için, 159 adet pijama takımı ve 

330 adet çorap aldılar. 
Projeye destek olan tüm çalışanları temsil eden küçük bir ekip 17 Kasım 
Pazartesi günü yuvayı ziyaret ederek aldıklarını minik arkadaşlarımızla 
paylaştı ve onlarla vakit geçirdi.

12 13



COlIn’s UkRAYnA YÖneTiCileRi EĞİTİMDE

COlIn’s lOJisTik dePOsUnU AÇTıK
Yeni lojistik deposu olarak kullanacağımız ve Eroğlu Gayrimenkul 
tarafından hayata geçirilen ESLOG lojistik merkezine yerleştik. 

Çoğunluğu COLIN’S Ukrayna mağaza yöneticilerimizden oluşan aynı zamanda Ukrayna alan yöneticisi ve bölge müdürlerinin de katılım gösterdiği eğitim 
programını 25-27 Kasım tarihlerinde Ukrayna Kiev, Alfa Vita Otel’de gerçekleştirdik. Eğitim programını COLIN’S Eğitim ve Gelişim Müdürümüz Ayhan Fişekçi yönet-

ti. Eğitim programında Liderlik, Zaman Yönetimi, Etkin İletişim ve Motivasyon başlıklarına yer verdik. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılarımız sertifikalarını 
almaya hak kazandılar. 

2012 yılında lojistik ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu Kıraç bölgesinde inşa ettiğimiz Esenyurt 
Logistic Center, konumunun yanı sıra sektöre kazandıracağı geniş imkanlarla da adından söz ettiriyor. 

Eroğlu Gayrimenkul’ün ticari projelerde yakaladığı başarının bir devamı niteliğinde olması hedeflenen 
proje toplam 109.336 metrekare kapalı alana sahip.
Üç ayrı blok depo alanından oluşan proje; Avrupa Otoyolu’nun Hadımköy bağlantısı üzerinde, E-5 
karayolu ve TEM’e eşit mesafede konumu ve sektör tesislerine yakınlığı ile avantaj sunuyor.
Toplam Arsa Alanı : 57.198 m2 olan deponun  kiralanabilir lojistik depo alanı : 35.000 m2. 
Eroğlu Holding’in gözde markalarından Colin’s’in de ana deposu olarak kullanılacak merkez 2014 yılının 
sonu itibari ile hizmete girdi.
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COlIn’s’Ten sevGilileRe 
AşKLARı KADAR sıcAK KAZAKLAR

Colin’s markası ile sevgililerini soğuk havalara 
karşı korumak isteyenlere sevgililer günü 

hediyesi için sıcacık ve yumuşacık kazak ve hırka 
modelleri sunuyoruz. Kışın en soğuk günlerinde 
ideal bir hediye alternatifi olan Colin’s kazak ve 
hırkalar sevgilisine hediye arayanların hayatını 
kurtaracak.
Kadın koleksiyonundaki tiftik hırka ve kazaklar, 
tüylü ve salaş kazaklar taytla ve non denim pan-
tolonlarla kombinlenerek kış rahatlığı sağladık. 
Erkek koleksiyonunda yer alan trikolar ve hırkalar 
da denim pantolonlarla bir arada şık kombinler 
oluşturduk.
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COlIn’s’Ten 
GÖZ AlICI 

seÇenekleR 
Colin’s’in yılbaşı gecesi için sunduğu zengin seçenekler ile göz 
doldurduk. Colin’s 2014 - 2015 Sonbahar/Kış koleksiyonumuz, 
yeni yıl coşkusunu yansıtan bol kırmızılı ürünleriyle yılbaşında 
sportif şıklık imkanı verdi ve sevdikleriniz için de son derece cazip 
hediye alternatifleri sundu.

Erkeklere Özel 
Colin’s ile rahat, sade ve sofistike giyinmekten hoşlanan şehirli erkekler için tasarladı-

ğımız “Simplicity” temalı ürün gamında ise lacivert, mavi, kırık beyaz, haki yeşili ve 
toprak tonları öne çıkıyor. Seyahat etmekten hoşlanan ve maceracı ruha sahip erkekler 
için tasarladığımız flanel ve çift taraflı kumaşların dikkat çektiği gömlekler, bomber ve 

kapitone mantolar, kahverengi deri montlar ve chino pantolonlar sezonun vazgeçil-
mezleri arasında yer alıyor.

 Kadın Şıklığı
Colin’s, “Winter Romance” temalı ürün yelpazemizde şık, sıcak ve romantik detayları 
öne çıkarırken renklerde pudra, indigo, ekru, mercan, haki yeşili, bordo, kahverengi 
ve somon hakimiyeti dikkat çekiyor. Kürk, deri, monokrom ve etnik desenler, dantel 
detaylar, taş ve payet süslemeler bu kış gardırobu renklendirecek detaylar arasında 

yer alıyor. Sezonun son modası büyük beden saçaklı hırkalar, pançolar, tüylü ve salaş 
kazaklar da soğuk havaların şık kurtarıcısı oluyor. Ekose gömlekler, tunikler, yapılacak 
kombinler sayesinde günün her saatinde şıklıktan ve rahatlıktan taviz verilmeyecek.

Yılbaşı Gecesinin Şıklığı 
Colin’s’ten “2015 Bize 

uyar” diyenlere

İKİNCİ ÜRÜN ALIŞVERİŞİNDE  
YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Colin’s ile moda severlere sezon ortasında avantajlı alışveriş imkanı sunuyoruz. Colin’s 
mağazalarından ve www.colins.com.tr adresinden yapılacak alışverişlerde ikinci ürün 

yüzde 50 indirimli olarak sunulacak. 
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kIŞ GARdIROPlARIndA 
ROMANTİK COLIN’s EsİNTİsİ
Colin’s’ koleksiyonu ile 2014 - 2015 sonbahar - kış koleksiyonunda 
kadınlara “Winter Romance”, erkeklere “Simplicity” vaat ediyoruz. 

C
olin’s “Winter Romance” temalı ürün yelpazemizde şık, sıcak ve romantik detayları öne çıkarırken renk-
lerde pudra, indigo, ekru, mercan, haki yeşili, bordo, kahverengi ve somon hakimiyeti dikkat çekiyor.
Kürk, deri, monokrom ve etnik desenler, dantel detaylar, taş ve payet süslemeler bu kış gardırobu 
renklendirecek detaylar arasında yer alıyor. Sezonun son modası büyük beden saçaklı hırkalar, pançolar, 

tüylü ve salaş kazaklar da soğuk havaların şık kurtarıcısı oluyor. Ekose gömlekler, tunikler ile yapılacak kom-
binler sayesinde günün her saatinde şıklıktan ve rahatlıktan taviz verilmeyecek.

COlıN’S’TEN ŞEHİRlİ ERKEKlERE SADE VE SOfİSTİKE TASARıMlAR
Colin’s’in rahat, sade ve sofistike giyinmekten hoşlanan şehirli erkekler için tasarladığı “Simplicity” temalı ürün 
gamında ise lacivert, mavi, kırık beyaz, haki yeşili ve toprak tonları öne çıkıyor.
Seyahat etmekten hoşlanan ve maceracı ruha sahip erkekler için flanel ve çift taraflı kumaşların dikkat çektiği 
gömlekler, bomber ve kapitone mantolar, kahverengi deri montlar ve chino pantolonlar sezonun vazgeçil-
mezleri arasında yer alıyor.
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COLIN’s REKLAM sONRAsI ANALİzİ 
TAMAMlAndI

C
olin’s Bize Uyar (Murat Boz-Elmira Abdrazakova) 
kampanyasının ikinci reklam filminin “Reklam 
Sonrası Analizi”ni tamamladık. Her mağaza-
da  10 erkek ve 10 kadın olmak üzere, 59 ilde, 

toplamda 173 mağazada 3460 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen anket büyük ilgi topladı. Ankete katılım 
yapanların yüzde 74’ü 17 – 30 yaş aralığında. Katılım-
cılar başta TV reklamları olmak üzere pek çok mecrada 
COLIN’S reklamlarını gördüklerini belirttiler. 

Reklam filminin hangi sahneleri aklınızda kaldı sorusu-
na katılımcılarının çoğu yüksek oranla;

- Murat Boz ve Bayan oyuncunun (Elmiranın) ürün-
lerimizi deneme sahnesi,
- Murat Boz’un COLIN’S’leri yerine arabasını verme 
sahnesi,
- Kendin olmak sana uyanı yapmaktır sözü,
- COLIN’S bize uyar sözü,
- Sarı motosikleti hatırladıklarını belirttiler.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 97’si 
reklamları başarılı buluyor. Ayrıca reklam filmini 
izleyip ilk defa mağazamıza girenlerin oranı ise 
yüzde 16’dır.
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COlIn’s 
4. lideRleR 
TOPlAnTIsI
COLIN’S Merkez yöneticilerimizi bir araya getiren Liderler Toplantısı 20-

21 Kasım 2014 tarihlerinde Güral Sapanca Otel’de gerçekleşti. Program 
ilk gün takım oyunları ve pazar yeri iş simülasyonuyla başladı. Planlama, 
strateji geliştirme, müzakere teknikleri, etkili kaynak ve zaman kullanımı-
nın öne çıktığı simülasyonun devamında günün değerlendirmesi yapıldı. 
Yavuz Eroğlu ile sabah sporu ikinci günün geleneksel başlangıcı haline 
geldi. Yöneticilerimiz güne daha zinde başladılar. Ardından sunum ve 
kapanış konuşmalarıyla günü tamamladılar.

18 19



COlIn’s 
AlTYAPIMIZI 
MıcROsOfT 
ÇöZüMLERİYLE 
YEnİLEDİK

Dünyanın 38 ülkesindeki 600’ e aşkın mağazamızda, her gün daha 
yeni, daha modern, daha ilginç tasarımları müşterilerimizle pay-
laşan COLIN’S’ in BT ihtiyaçları Microsoft tarafından karşılanıyor. 
Yeniliklere açık yapısıyla sektörün önünde teknolojik yatırımlara 
imza atan COLIN’S, her geçen gün büyüyen yapısına uygun olarak 
en yeni teknolojileri bünyesine katıyor. Türkiye, Ukrayna, Mısır ve 
Rusya’daki BT ekiplerinin çalışmalarını anlatan COLIN’S BT Altyapı 
ve Güvenlik Müdürümüz Mehmet Yılmazer, şirket olarak yaşadığı-
mız dönüşümü şu şekilde anlatıyor: “2007 yılında BT tarafında bir 
dönüşüm başlattık ve o yıl itibarıyle teknolojiye daha fazla yatırım 
yapar hale geldik. 2007 yılında beş kişi olan BT ekibimiz bugün 36 
kişiden oluşuyor. 2007 yılında ERP değişikliği ile beraber Microsoft 
Core Servislerinin yapımıza katılmasıyla birlikte teknolojik olarak 
çok daha modern bir yapıya kavuştuk.” şeklinde konuştu. 

COLIN’’te  gün geçtikçe büyüyen yapımızı  
Microsoft çözümleriyle yönetiyoruz.

COlIn’s OlARAk BelARUs’TA 
YıLın MARKAsı sEÇİLDİK

Belarusta 13 yıldır düzenlenen ‘‘Yılın 1 numaralı seçimi’’ 
yarışmasında ‘‘ Denim satan mağaza zincirleri’’ dalında 
markamız Colin’s yılın markası ödülüne layık görüldü.

Uluslararası bir etkinlik olarak her yıl düzenlenen ve Belarus 
piyasalarında üretilen en iyi ürünleri ve verilen en iyi hizmetleri 

tespit edip, bu markaları ödüllendiren “Yılın Markası” yarışması Aralık 
ayında gerçekleştirildi. 

Belarus’ta 2001 yılından bu yana yapılan yarışmada birinciler 
yapılan piyasa araştırmalarının sonucunda  marka eksperleri ve 
reklamcılardan oluşan jurinin görüşleri ile belirleniyor.  Kazakistan, 
Özbekistan, Ukrayna, Moldova, Kırgızistan ve Belarus olmak üzere 6 
ülkede düzenlenen yarışma üreticiler ve markalar için büyük önem 
taşıyor.  Yarışmayı kazanan şirketlerin ürün  ambalajları üzerinde 
veya hizmet reklamlarında ‘‘yılın markası’’ logosunu kullanmaya hak 
kazandığı organizasyon sonunda ödül kazanan şirketlerin yöneticiler-
ine plaket ve şeref madalyaları sunuldu. 

Colin’s markamız Belarus’ta denim markaları içinde yılın 1 numralı 
seçimi oldu.
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F
ethiye’ye kazandırdığımız alışveriş merkezi Erasta Fethiye AVM ile prestijli 
mimarlık yayınlarından Arkitera tarafından, Eroğlu Gayrimenkul olarak 
“Yılın İşvereni Ödülü”ne layık görüldük. Arkitera Ödülleri’nde Erasta Fethiye 
AVM’nin doğaya ve çevreye uyumlu tasarımı firmamıza ödülü getiren en 

önemli özelliği oldu. 

ERASTA, fETHİYE HAlKıNıN GÖRÜŞÜ AlıNARAK YApılDı

Arkitera Ödülleri’nin törenine katılan Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Mü-
dürümüz Tuğba Saygıoğlu Erasta Fethiye ile ulaştıkları başarı hakkında şunları 
ifade etti: “Fethiye’nin ilk alışveriş merkezi Erasta ile kazandığımız bu ödül bizim 
için çok anlamlı. Toplumun ve çevrenin ihtiyacına uygun gayrimenkul projeleri 
üretmeyi ilke edinen bir kurum olarak aldığımız bu ödülden gurur duyuyoruz.”

Erasta Fethiye AVM projesini, Eroğlu Gayrimenkul olarak bölge halkının görüşleri 
doğrultusunda Fethiye Belediyesi ile hayata geçirdik. Projenin planlama sürecin-
den itibaren Fethiye’nin ve Fethiyelilerin ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.

ERASTA fETHİYE AVM BÖlGENİN KAlKıNMASıNDA 
DA ÖNEMlİ ROl OYNuYOR

Farklı yapısıyla Fethiye’ye yeni bir çehre kazandıran Erasta Fethiye AVM, bölgenin 
kalkınmasına da katkı sağlıyor. Erasta Fethiye AVM, alışveriş merkezine duyulan 
ihtiyacı karşılamanın yanı sıra turizmin yoğun olduğu Fethiye’de hem bölge 
halkına hem de turistlere şık bir yaşam alanı sunuyor.

Migros, Colin’s, Loft ve daha birçok markasıyla seçkin bir alışveriş imkânı veren 
Erasta Fethiye AVM’mizde 49 mağaza, süpermarket ve sinema salonu bulunuyor. 
Restoran ve kafeleriyle, yeşil alanlarıyla alışverişi keyifli hale getiren projede 326 
araç kapasiteli kapalı, 119 araç kapasiteli açık otopark yer alıyor.

ARkiTeRA YILIN İşVEREN ÖDüLü 
eROğlU GAYRiMenkUl’ün OldU!
Her yıl Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera ödülleri ARKİMEET 2014 töreninde sahiplerini 
buldu. Tören 20 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi.  
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eRAsTA feTHiYe’de 
RENGARENK EĞLENCELER

eRAsTA feTHiYe’de 
CUMHURİYET BAYRAMI COşKUsU

AzRA KOHEN eRAsTA feTHiYe’de 
KİTAPLARINI İMzALADI

Erasta Fethiye AVM ‘de çocuklar için her pazar 15:00 – 19:00 
arasında birbirinden renkli eğlenceler yapıyoruz. Erasta Fethiye 

AVM ve Fethiye Palyaço Gülen Yüzler Organizasyon işbirliğinde 
etkinlikler her Pazar gerçekleştirilmeye devam edecek.
Yaptığımız etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar 
yaşadılar. Yüz boyamanın yanı sıra şekilli balon ve animasyon 
gösterileri de yapıldı. AVM müşterilerimiz tarafından da olumlu 
tepkiler alan organizasyon sonrasında Erasta Fethiye’nin çocuklar 
için bu tarz etkinliklerinin devam ettirilmesi istendi. Her hafta 
farklı karakterlerin yer alacağı yüz boyama etkinliği Fethiyeliler 
tarafından ilgi görüyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 
91. yıldönümü tüm yurtta olduğu 

gibi Erasta Fethiye’de de yapılan 
etkinliklerle coşkuyla kutlandı.  29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 
kapsamında, AVM’ye gelen müşterile-
rini marşlar çalan bando ekibiyle kar-
şılayan Erasta Fethiye’de Cumhuriyet 
Bayramı Fethiye’ye yakışır bir biçimde 
coşkuyla kutlandı. Tüm hafta sonu 
süren kutlamalarda bando ziyaretçiler 
tarafından ilgiyle izlendi.

21 Aralık Pazar günü 14:00 16:00 saatleri arasında Erasta 
Fethiye’de sevenleri ile buluşan Azra Kohen Çi ve Fi adlı 

kitaplarını imzaladı.
Fethiye Sahaf Cumhur Durmaz tarafından okuyucuları ile Eras-
ta AVM’de buluşturulan yazar Azra Kohen’e yoğun ilgi oldu. 
Fi ve Çi isimli kitaplarını imzalayan Azra Kohen hemen her 
okuyucusuyla sohbet edip kitapları ve sözleri hakkında 
okuyucunun düşüncesini de aldı. Kitap imzalama sırasında 
uzun kuyruklar oluştu. Yazar Azra Kohen Fethiye’de gördüğü 
ilgiye teşekkür ederek, “Fi ve Çi ’den sonra Pi, Eden ve Dinle 
Beni kitapları gelecek. 2015 yılında bu kitaplarımla daha etkili 
olacağımı zannediyorum. Her hikayenin ardından yeni hikaye 
başlar. İyi bir hikaye asıl bittiğinde başlar” dedi. 
Fethiye Sahaf Cumhur Durmaz da Fethiye’de her ay “Yazarlar 
bir gün, kitaplar her gün” isimli kampanya başlattığını bunun 
ilki ile de Azra Kohen’i okuyucularla buluşturduğunu söyledi.
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MİNİK PİzzA UsTALARI 
eRAsTA feTHiYe’de 

eRAsTA feTHiYe’de,ZiYAReTÇileRiMiZe 
VATAN şAşMAz’IN ELİNDEN 
HEDİYELER dAğITTIk

‘‘Minik Pizza Ustaları’’ Erasta AVM’de kurulan pizza atölyesiyle 10 Ara-
lık 2014 Çarşamba günü hünerlerini sergilediler. Erasta Fethiye AVM 

ve Sbarro işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Fethiye Gazi İlköğretim 
Okulu 2-E şubesindeki minik misafirlerimiz pizza yapmanın keyfini 
eğlenceli oyun ve uygulamalarla yaşadılar.
Çocuklarımız etkinliğe katılmanın keyfini yaşarken, veliler ve sınıf öğ-
retmenleri tarafından da olumlu tepkiler alındı. İlerleyen zamanlarda 
aynı etkinlik farklı okulların katılımıyla da devam edecek.

Fethiye’de hizmete açılan, bölgenin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam Merkezi Erasta Fethiye’de, yeni 
bir etkinlik programıyla sevilen sunucu Vatan Şaşmaz’ı Fethiyeli sevenleriyle buluşturduk. 

“Vatan Şaşmaz ile Hediye Çarkı” kampanyası kapsamında, alışveriş merkezi bünyesindeki mağa-
zalardan 1-14 Kasım tarihleri arasında hafta içi 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 75 ziyaretçiye 
özel bir fırsat sunduk. Ziyaretçiler 15 Kasım Cumartesi günü Vatan Şaşmaz’ın sunumuyla 
gerçekleştirilen etkinlikte hediye çarkını çevirerek ünlü markaların birbirinden güzel hediyelerini 
almaya hak kazandı. 

Etkinlikte Vatan Şaşmaz’a ilgi çok yoğun oldu. Erasta Fethiye’ye gelen ziyaretçiler Vatan Şaşmaz 
ile fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

Erasta Fethiye, mimarisi, farklı konsepti ve yeşil alanlarıyla farklı bir alışveriş deneyimi sunuyor. 
Doğaya ve çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanan Erasta Fethiye 80 milyonluk yatırımla bölgenin 
ekonomik gelişmesine ivme kazandırıyor.  Erasta Fethiye’de, her yaşa hitap eden birbirinden 
farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak kısa sürede Fethiyelilerin yaşamına farklı bir soluk getirdik. 
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Antalya’da farklı mimarisiyle dikkat çeken Erasta AVM’de,  hem alışverişe hem 
de sosyalleşmeye olanak sağlıyoruz. Açıldığı günden bu yana pek çok seçkin 

markayı da bünyesinde barındıran Erasta AVM’de, çocuklar için eğlence ve sos-
yalleşme imkanını bir arada sunuyoruz. Her cumartesi çocuklar için düzenlenen 
birbirinden farklı aktiviteler, aileler ve çocukları tarafından büyük ilgi görüyor. 

Kurabiye Atölyesi, Çocuk Tiyatrosu, Ebru ve Hat Sanatı ve Mini Disco aktivitelerin-
de çocukları hem bilgilendirirken hem de kişisel gelişimlerini eğlenceye dökerek 
yapılmasını sağlıyoruz. Ayrıca yetişkinlere yönelik yapılan aktivitelerde, Erasta 
Antalya AVM’de pazar akşamları Akdeniz Üniversitesi konservatuvar bölüm 
öğrencilerinin canlı performansı ile ziyaretçilerimize müzik keyfi yaşatılıyoruz.

eRAsTA AnTAlYA’dA HeR CUMARTesi 
AKTİVİTELERE EV sAHİPLİĞİ YAPIYORUz

eRAsTA AnTAlYA’dA 
BOWLING TURNUVAsI 

Erasta Antalya Alışveriş Merkezi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirli-
ğinde Erasta Antalya Alışveriş Merkezi bowling salonunda Kepez ilçe okulları 

ve öğretmenleri arasında bir bowling turnuvası düzenledik.
29 Aralık 2014 tarihinde liselere; 30 Aralık 2014 tarihinde ortaokullara ve 05 
Ocak 2015 tarihlerinde bayan öğretmenlere yaptığımız turnuva 6 liseden ve 
47 ortaokuldan 158 öğrenci, 74 okuldan 74 bayan öğretmenin katılımıyla 
gerçekleşti.
Çok sayıda okulun ve öğretmenin katılımda bulunduğu bowling turnuvamız ile 
hem öğrenciler, hem de öğretmenler sınav haftasına girmeden sınav stresini 
bowling oynayarak attılar. Kıyasıya yarışan okullar bowling oynarken hem 
eğlencenin tadına vardılar hem de sınav için moral depoladılar.
Turnuvada dereceye giren okul ve öğretmenlere Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hüdai Vural tarafından Kupa ve madalyalar taktim edildi. Etkinlik için Erasta 
Alışveriş Merkezi’ne teşekkürlerini sunan Hüdai Vural öğrencilere verilen destek-
den dolayı da son derece mutlu olduğunu ifade etti.

3-4 Aralık tarihlerinde Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Erasta Antalya 
AVM’ye down sendromlu çocukları davet ettik. Down sendromlu çocuk-

lar, Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle 
eğlenerek moral bulurken el işlerini de satışa sundular.  Toplamda 150 çocuğun 
katıldığı aktivitemizde çocuklar bowling oynadı, yemek yiyip palyaço eşliğinde 
eğlenceli dakikalar yaşadılar.  Down sendromlu çocuklar ayrıca kendi yaptıkları 
tablo, mum, yastık işlemeleri gibi el emeği ürünlerini kurulan stantlarda satışa 
sundular. 

eRAsTA AnTAlYA’dAn 
MORAL DEsTEĞİ
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Gece Grubu Antalya’nın ilk ve tek yarı açık 
alışveriş merkezi Erasta Antalya’da sevenleri 

ile buluştu. Erasta Antalya AVM’de 1 Kasım 2014 
Cumartesi günü mini konser ve imza gününde 
hayranları ile bir araya gelen Gece grubu üyeleri, 
özellikle genç hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı-
laştı. İmza etkinliğinin yanında bir de mini konser 
veren grup, ziyaretçilere mükemmel dakikalar 
yaşattı.  
Gece şarkıları ve canlı performans  eşliğinde  
eğlenen gençler Erasta Antalya’ya bu etkinlik için 
memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konser ve imza günlerine tüm hızıyla devam ettiğimiz 
Erasta Alışveriş Merkezleri’nde, Bora Duran’ı hayranları ile 

buluşturduk. Etkinlik süresince bir de konser veren Bora Duran 
hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
Bora Duran 13 Aralık Cumartesi günü Erasta Fethiye ve 14 
Aralık Pazar günü ise Erasta Antalya’da ardı ardına gerçekleş-
tirdiği iki konser ile hayranlarını coşturdu. Her iki AVM’mizde 
de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bora Duran sevilen 
parçalarını seslendirdi. Uzun süre sahnede kalıp hayranlarıyla 
birlikte şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı konser sonrasında 
imza kuyruğuna giren hayranlarına imza verdi. Karşılaştığı  
ilgiden son derece mutlu olduğunu ifade eden sanatçı, Erasta 
Antalya ve Fethiye AVM ‘ye bu organizasyonu gerçekleştirdikle-
ri için teşekkürlerini iletti.
 

eRAsTA’lARdA 

BORA 
dURAn 

RüZGARI

GEcE GRuBu eRAsTA AnTAlYA’dAYdI
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ERS Örme genel merkezimizde düzenlediğimiz yeni yıl ve ödül töreni organizasyo-
numuzda, 10 yıl ve  üzeri  ERS Örme bünyesinde çalışan iki çalışanımız, plaketleri-
ni Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Sıtkı Eroğlu’nun elinden aldı.

ERS Örme merkezimizde yeni yıl organizasyonu öncesinde düzenlediğimiz törende 
bir konuşma yapan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ers Örme İcra Kurulu 
Başkanımız Sıtkı Eroğlu, tüm çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür etti. 

2011 yılında toplam 12 çalışanımıza, 2012 yılında dört çalışanımıza, 2013 yılında 
üç çalışanımıza 2014 yılında ise iki çalışanımıza Plaket ve Ödül verdiğimiz Ers 
Örme’de, Sıtkı Eroğlu bu yıl ise tüm çalışanların katılımı ile düzenlenen plaket ve 
ödül törenimizde şunları söyledi:

“2015 yılını hep birlikte ve daha neşeli girmek için bu kutlamayı organize etmek 
istedik. Tüm arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yıl 
diliyorum.” 

eRs ÖRMe’de Yeni YIlA PLAKET 
TöREnİ İLE MERHABA DEDİK

AYIN ELEMANI SEçİMİ ÖDÜL BİLGİSİ;
Birinci seçilen Ayın Elemanına  : Yarım Altın
İkinci seçilen Ayın Elemanına : çeyrek Altın
Üçüncü Seçilen Ayın Elemanına : 1 Adet Denim 
Pantolon – 1 Adet Tshirt 

eRs ÖRMe’de 
AYın 
ELEMAnını 
seÇiYORUZ
Ers Örme İstanbul Genel Merkez’de geçerli olmak üzere 
2014’ün Kasım ayından itibaren uygulamaya koyduğumuz 
performansa dayalı ‘‘Ayın Elemanı’’ uygulaması hayata geçti.
Performansları ödüllendirmek, çalışanlarımızın motivasyonunu 
artırmak ve çalışanlarımızda aidiyet duygusu oluşturmak için 
Dikimhane ve Paketleme bölümlerini kapsayacak Ayın Elemanı 
uygulamasını başlattık.
Seçimler, çalışanların performansı ve işe devamlılık durumu 
göz önüne alınarak bölüm yöneticilerimiz tarafından yapılacak.

SEçİLEN ADAY BİLGİLERİ;
Kasım 2014 Dönemi

Ayhan Sağlam, Dikimhane Makineci
Şakir Orhan, Dikimhane Makineci
Mehmet Altay, Paketleme Ütücü

Aralık 2014 Dönemi
Hülya Dursun, Dikimhane Makineci
Selma Gökçe, Dikimhane Makineci
Selman Bilgi, Paketleme Ütücü 
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lOfT

1980’lerin ortasında Amerika’da ortaya çıkan, 90’lara damgasını vuran 
Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden gibi efsanevi grupların meşhur ettiği 
Grunge, Seattle Sound müzik akımının etkileriyle ortaya çıkan ve Grunge 
giyim stilinin en önemli parçalarından biri olan Mom Jeanleri LOFT’un yeni 
yorumuyla LOFT koleksiyonumuzda jean tutkunlarının beğenisine sunduk.
Kalın kumaşlardan,  dayanıklı, yüksek bel ve kalçadan bileğe kadar rahat 
kesimde olan jeanler doksanlardan günümüze Mom Jean olarak geri dönü-
yor. Mom Jean’leri, LOFT koleksiyonumuzda yüksel belli normal kesim, dar 
paça olarak vintage bir tarzda tasarladık. Dar yada bol kesim kısa t-shirtler, 
üzerine giyebileceğiniz yada belinize bağlayabileceğiniz ve yine doksanlara 
damgasını vuran kareli gömlekler, bol kesim spor montlarla kombinlene-
bilen Mom Jean; gündüz spor ayakkabılarla rahatlığı temsil ederken, gece 
topuklu botlarınız yada şık ayakkabılarınızla da tercih edebileceğiniz bir 
görünüm sunuyor.

90’lI YIllARIn 
EFsANE MOM 
JEANLERİNE 
LOFT DOKUNUşU
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Denim kumaşın şık, spor, rahat ve pek çok farklı alanda kullanıldığı kolek-
siyonlara imza atan LOFT bünyesinde, yeni koleksiyonumuz ile yaşanmışlık 
hissi veren yıkama tekniklerini ön plana çıkarıyoruz. Yıkama teknikleri ile; 
eskitme, soldurma ve kirlilik hissi veren yeni jeanler bu sezon ön plana 
çıkıyor. Farklı isimler ile tanımladıkları yıkama teknikleri ile tasarım hikaye-
lerini tamamlayan markamız koleksiyonlarında, denim severler için farklı 
görünümlere sahip yeni ürünler tasarlıyoruz.

lOfT; deniM 
KuMAş YıKAMA 
TEKnİKLERİYLE 
Ön PlAnA 
ÇIkIYOR
Denim konusunda yıllardır öncü teknik, tasarım ve malze-
meleri kullanan LOFT markamız ile yeni yıkama teknikleri-
yle oluşturduğu koleksiyonumuzda denim severlere pek 
çok farklı alternatif sunuyoruz.
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3 YENİ YıKAMA TEKNİĞİ
Alfredo Wash diye adlandırılan yıkama tekniği ile kumaşta eskitme ve hafif 
kirlilik hissi ile 3 yıl giyilmiş ve doğal olarak eskimiş gibi görünen bir hava 
yaratıyoruz. Shine Grey Wash diye adlandırılan yıkama tekniğinde ise hafif 
soldurma işlemi ve antrasit rengiyle cool bir görünüm elde ediyoruz. Düşük 
bel, dar kesim ve dar paça kalıpları ile tasarlanan Ricardo model serisinde 
kullanılan Alfredo Wash ve Shine Grey Wash teknikleri ile lycralı kumaşlar 
kullanılıyor. Bel ve bedeni saran, dar paçası sayesinde daha ince gösteren 
Ricardo modeli, erkeklerin en çok tercih ettiği kalıplardan biri olacak.

Jessica kalıbımız üzerinde kullanılan Sarda Wash yıkaması ile eski ve kirli 
görünümü, giymişlik hissi veren vintage bir jean yaratıyoruz. Ayrıca, Jessica 
modelinde lycralı kumaş ve farklı kesim teknikleri ile basen bölgesini toparlı-
yor, sarıyor, kalçayı muhteşem gösteriyor. Bu nedenle kadınların en çok tercih 
ettiği tasarımlar arasında olacak.

Nundina Wash diye adlandırılan teknik ile siyaha giden bir maviden gelen 
zemin rengi ile hafif kullanılmışlık hissi yaratan kontrastları öne çıkaran, cez-
bedici kumaş tuşesi ile ön plana çıkıyor.  Nundina Wash tekniğinin kullanıl-
dığı Natalie kalıbı, yüksek bel kesimi ve lycralı kumaş seçimi ile bel, basen ve 
bacak bölgesini tümüyle sararak slim bir görünüm yaratılmasını sağlayacak.

Denim tutkunları için pek çok farklı yıkama tekniği ile tasarlanmış yeni 
modeller için LOFT mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.
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lOfT

sevGinin EN CAzİBELİ HAli
Efsanevi jean markamız  LOFT ile, Black koleksiyonunda sevgililer günü için birbirinden özel seçenekler sunuyoruz. 

JEAN ŞIKLIĞININ TAMAMLAYICISI DERİ CEKETLER...

Sevgililer günü alışverişinizin ilk adresi olmaya aday markamız LOFT; sadece birbirinden 
farklı kesim ve yıkama teknikleriyle ön plana çıkan jean pantalonlarıyla değil, jean 
şıklığınının tamamlayıcısı olan deri ceketlerle de sevgililer gününü karşılamaya hazır....

TRİKO SEVERLER İÇİN AŞKIN RENGİ, TRİKOLARDA GİZLİ...

Triko sevenlere sevgililer gününe özel olarak üretilen ve aşkın rengi kırmızıya LOFT yorumu katan delikli 
trikolar özel bir alternatif olarak sunuluyor. Bu trikolar özellikle sevgililer günü akşamında yüksek bel 
jean pantalonlarla kombinlenmek için ideal...

SEZONUN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDAN 
“SEVGİLİLER GÜNÜ”NE ÖZEL SEÇİMLER

Sevgililer günü için fermuar detaylı viskon gömlek altına kaplamalı tencel içerikli pantalon kombini ha-
lihazırda sezonun vazgeçilmezlerinden biriyken, sevgililer günü nedeniyle bir arzu nesnesine dönüşme 
yolunda….

Denim, jean ve triko tutkunları; hem kendilerini sevgililer gününde özel hissetmek, hem de sayısız 
hediye seçeneklerinden en özelini bulabilmek için LOFT mağazalarına akın edecek gibi görünüyor.
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lOfT ile, iRAn ve sUUdi 
ARABisTAn’dAYIZ
Türkiye ve dünya  genelinde mağaza ağına yenilerini ekleyen LOFT markamız ile, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’da üç 

yeni mağaza açtık. 2014 yılının Ekim ayında Vera Park Ankara ve Al Othaim Mall Suudi Arabistan mağazalarımız, 2014 
Kasım ayında Laleh Park İran Tebriz mağazalarımız ile hem ulusal, hem de uluslar arası platformda büyümeye devam 
ediyoruz.
2014/2015 Sonbahar-Kış sezonuna yeni imajıyla birlikte güçlü bir şekilde giren Efsanevi Jean markamız LOFT ile mağaza 
zincirimize üç yeni mağaza ekledik. Her geçen gün Türkiye’de ve yurtdışında mağaza ağını genişlettiğimiz LOFT’un, bu yeni 
mağazamızda Sonbahar-Kış koleksiyonundan eşsiz parçalarımızı Ankara, Tebriz ve Suudi Arabistan’da sunmaya başladık.

lOfT DEĞİşİM zİRVEsİ
LOFT Değişim Zirvesi’ni, 16-17 Ocak tarihlerinde 

NG Güral Sapanca’da yaklaşık kırk yöneticinin 
katılımıyla gerçekleştirdik. 
Zirvenin ilk günü Baltaş-Baltaş Yönetim-Eğitim ve Da-
nışmanlık firmasından Dr. Sema Selvioğlu tarafından 
yürütülen Hayalistan simülasyonunda;
•	 Ekip olarak hareket edebilme
•	 İlişki yönetimi
•	 Etkileme ve ikna edebilme
•	 Strateji geliştirme

•	 Müzakere etme
•	 Liderlik 
konuları ele alındı. İlk günün akşamında Fikritesisat’tan 
İnaç Ayar’ın yönetiminde Kelimeden Sahneye Yaratıcılık 
Atölyesi’ne katılan Loft yöneticilerimiz yaratıcılıklarının 
sınır tanımadığını gördüler. İkinci gün LOFT vizyonu-
muzun gerçekleştirmesi için herkesin ortak olarak 
üzerinde çalıştığı, birlikte değerlendirip yine birlikte 
çözüm ürettiği “Vizyona Doğru” çalışması yapıldı. Loft 
yöneticilerimiz bu kez markaya yön vermek üzere 

birlikteliklerinin gücünü kullanmış oldular.
Loft Değişim Zirvesi; İK Müdürümüz Turgay Çavdar, 
Ürün Direktörümüz Şükran Aydın ve Satış ve Pazar-
lama Direktörümüz Kazım Çimen’in sunumlarıyla 
devam etti. Ergin İlyaz Kınay’ın Loft Yönetim Temsilcisi 
olarak söz aldığı sunumlar sonrasında kapanışı Loft 
İcra Kurulu Başkanımız Şahin Eroğlu yaptı.
İletişimin arttığı ve takım çalışmasının sergilendiği iki 
günlük programı, aksiyon planları oluşturarak bitirdik. 
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31 Aral ık Çarşamba günü Eroğlu Holding, Eroğlu Gayrimen-
kul,  Colin’s,  Loft  ve DNM çalışanlarımızın katı l ımıyla,  kokteyl 
ve tr io müziği  eşl iğinde başlayan törende, Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nurettin Eroğlu,  Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  ve Loft  İcra Kurulu Başka-
nımız Şahin Eroğlu,  Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi  ve 
Colin’s İcra Kurulu Başkanımız Yavuz Eroğlu çal ışanlarımıza 
seslendiler.

Eroğlu Holding olarak geçen yı l  ve 2015 yı l ıyla başlayan 
gelecek süreçteki  hedeflerimizi  çal ışanlarımızla paylaşan 
Nurettin Eroğlu,  herkese mutlu bir  yı l  di ledi.  Şahin Eroğ-
lu’nun yaptığı  değerlendirme ve tebrik konuşmasının ardın-
dan söz alan Colin’s İcra Kurulu Başkanımız Yavuz Eroğlu ise 

eROğlU HOldinG’Te Yeni YIlA 
PLAKET TöREnİYLE GİRDİK
Eroğlu Holding, Eroğlu Gayrimenkul, Colin’s, Loft ve DNM çalışanlarımızın katılımıyla Eroğlu Holding merkez 
binasmızda düzenlenen törende, Eroğlu Holding bünyesinde 10, 15 ve 20 yıllık çalışma hayatını tamamlayan 19 
çalışma arkadaşımız kıdem plaketleriyle ödüllendirildi.

konuşmasında, Colin’s iç in 2015 yı l ı  öngörülerini  paylaşarak 
herkesin yeni yı l ını  kutladı.

Konuşmaların ardından 10 ve 15 ve 20. yı l ını  dolduran Eroğlu 
Holding çal ışma arkadaşlarımıza kıdem plaketleri  veri ldi .
Eroğlu Holding bünyesinde 20. yılını dolduran Colin’s çalışanla-
rımızdan Sadık Algül ve İsmail Yeğin 15. yılını dolduran Holding 
Ayşe Nevin Gaçar ve Colin’s çalışanlarımızdan Murat Biçer, Halil 
İbrahim Cantimur, Cihan Korkmaz, Kamuran Yılmaz, Hülya Gökay, 
Müslüm Öztürk, Mehmet Ali Havuz ve Aydın Yılmaz ile 10. ça-
lışma yılını tamamlayan Colin’s çalışanlarımızdan Altan Atmaca, 
Nilgün Songür, Memiş Karademir, Elif Gölge, Eroğlu Gayrimenkul 
çalışanlarımızdan Güven Karalı, Loft çalışanlarımızdan Erdal 
Güvenç, Ali Rıza Sarıtaş, Veysel Kılıç’ı plaketle ödüllendirdik.
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Eroğlu Holding ve bağlı şirketleri 
olarak insan kaynakları departmanları, 
şirketler ve iş yaşamı hakkında bilgi-
lendirmek ve gençlerin kariyerlerini 
doğru şekillendirmeleri için rehberlik 
etmek üzere 6-7-8 Kasım tarihlerinde 
İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı 2014 
kapsamında İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nde ziyaretçilerle bir araya 
geldik.  İstanbul Valiliği ile İstanbul 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından ortaklaşa organize edilen 4. 
Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF›2014) 
6-7-8 Kasım 2014 tarihinde İstanbul 
Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. 

İstanbul 4. Kariyer ve İstihdam Fuarı 
(İSKİF› 2014), etkinlik süresince Türki-
ye’de tanınmış, alanlarında uzman pek 
çok konuşmacının katılımlarıyla semi-
nerler, paneller, oturumlar ve söyleşiler 
yapılarak fuara katılanların bilgilenme-
leri sağlandı. Ayrıca Eroğlu Holding ve 
diğer şirketlerimizin işgücüne yönelik 
istihdam politikalarına (ücret, çalı-
şanların eğitim seviyeleri ve profilleri, 
yeni alacakları işgücünün hangi eğitim 
seviyesinde ve mesleklerden olacağı, 
kariyer yapma durumları vb.) yönelik 
ziyaretçilerin bilgilendirildiğimiz fuara 
200’den fazla büyük işletmenin IK 
departmanları katıldı. 

eROğlU HOldinG OlARAk
İsKİf fuARınDAYDıK
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Sürdürdüğümüz istikrarlı insan kaynakları politika-
larımız ile tekstil sektöründe çalışan memnuniyeti 
ve hissettirdiği aidiyet duygusu ile fark yaratan 
Eroğlu Giyim bünyesinde, 2015 yılını karşılarken 
de geleneği bozmadık. Eroğlu Giyim’in İstanbul 
Merkez, Çorlu Aksaray ve Mısır fabrikalarımızda 20 
yıllık, 15 yıllık ve 10 yıllık çalışma hayatını tamam-
layan çalışanlarımız, plaketlerini Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi  ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu 
Başkanımız Ümmet Eroğlu’nun elinden aldı.
Eroğlu Giyim çalışanlarımız, 2015 yılını İstanbul 
Merkez,  Çorlu, Aksaray ve Mısır fabrikalarımızda 
düzenlenen törenlerle karşıladı.
Düzenlediğimiz kutlamalarda birer konuşma yapan 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eroğlu Giyim 
İcra Kurulu Başkanımız Ümmet Eroğlu, Eroğlu Giyim’in 
büyümesinde emeği geçen tüm Eroğlu Giyim çalışan-
larına teşekkür etti. 2011 yılında 112, 2012 yılında 70, 
2013 yılında 80 ve 2015 yılına girerken de 94 çalışana 
kıdem plaketi verildiğini belirten Eroğlu, bu başarının 
ve aidiyetin altında yatan sebebin çalışanlarla birlikte 
büyük bir aile olmaktan geçtiğini vurguladı. 
Konuşmaların ardından yaptığımız törenlerde Eroğlu 
Giyim bünyesinde 20 yıllık çalışma hayatını geride 
bırakan İstanbul merkez çalışanlarımızdan Efendi 
Atmaca ve Aynur Serin; Çorlu fabrika çalışanla-
rımızdan Turgay Kaya, İsa Akgöz ile Mısır fabrika 
çalışanlarımızdan Abdullah Zor’a  teşekkür plaketi 

eROğlU GiYiM’de Yeni YIldA KıDEMLİ 
ÇALışAnLARını öDüLLEnDİRDİK
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Eroğlu Giyim Süreç Yönetimi projemiz kapsamında 20 Aralık 2014 
tarihinde İcra Kurulu Başkanımız Sayın Ümmet Eroğlu ve Çorlu, Ak-
saray fabrikalarımızın üst yönetiminin katılımları ile Üretim Süreçleri 
mutabakat toplantısı gerçekleştirdi. Süreç liderleri ile yapılan yoğun 
çalışmaların sonucu dokümante edilen tüm süreçler ve formlar 
katılımcılar ile tartışıldı, görüş ve önerilere açıldı. Gerekli değişiklikler 
ve ilaveler yapılarak mutabakat sağlandı ve her bir süreç için ilgili 
kişilerden onaylar alınarak İcra Kurulu Başkanımız Sayın Ümmet 
Eroğlu’nun onayına sunuldu. 
İlgili tüm onayları alınmış olarak yürürlüğe giren süreçler Eroğlu 
Giyim intranetine yüklenerek kullanıcılara duyuruldu.
Bir sonraki proje adımımız, 01.01.2015 itibari ile tüm lokasyonlarda 
kullanılmasını istediğimiz sistemimizi yaymak için süreç eğitimlerini 
vermek ve denetlemek olacaktır.

eROğlU GiYiM üRETİM süREÇLERİ 
YüRüRlüğe GiRdi

sunan Ümmet Eroğlu, kurum bünyesinde 15 yılını 
tamamlayan İstanbul merkez çalışanlarımızdan Sevda 
Tosun, Leyla Aydoğan, Fehmi Celep, Demet Akkılıç, 
Ergün Bolat, Bayram Çelik, Adem Nimir, İbrahim 
Şahin, Sibel Akgün, Handan Uluçay, Birol Şahin, Erinç 
Şahin; Çorlu fabrikamızdan Ünsal Bolat, Burhan Runa; 
ve yine 10 yılını tamamlayan İstanbul merkez çalı-
şanlarımızdan Behram Türkmen,  Eyyüp Altın, Ülfet 
Doğan, Hasan Ayhan, Bilinmez Güneş, Şeyda Denizer, 
Nusret Akçiçek, Selda Sarıemir, Güngör Barlas, Nuray 
Tav, Melahat Ulaş, Ali Çavuşoğlu, Özcan Peltek, 
Muzaffer Seyhan, Erkan Gökyıldız, Hüseyin Aktaş; 
Çorlu fabrika çalışanlarımızdan Hüseyin Şahin, Cevat 
Duman, Seda Civaş, Deniz Serdar Kaymak, Hasan 
Algan, Sıdıka Deril, Abdullah Erişir, Yavuz Baylan, 
Orhan Taş, Halil Özkan, Cevcet Çelik, Mehmet Özlü, 

Seçkin Bahar, Hayrettin Serbest, Necla Akyavaş, Esen 
Bıçak, Emre Gün, Murat Çorak, Sergun Karakuş, Bahar 
Çıtak, Mustafa Şahin, Salim Öztürk, İsmail Özen, 
Turgay Erol, Hanım Arslan, Yıldıray Çınar, Ersin Yenerel, 
İhsan Aydın, Mustafa Bulut, Cemil Vergili, Ahmet 
Doğan, Şeref Başboğa, Emine Önder, Aynur Kanca, 
Erdal Canik, Ali İnci, Sevda Sakarya, Gülüzar Gündüz, 
Mülazım Yıldız, Birgül Sazak, Adem Yanıkçı, Muzaffer 
Zenbil, Özen Tunalı, Ayşe Kozanoğlu, Zübeyde Karaoğ-
lan, Bilal Bakay, Mahmut Abalı, Yunis Akbaş, Ahmet 
Bozkurt, Tülin Görgün, Turgay Karakaya, Mesut Keçi-
dereli, Ekrem İset ve Aksaray fabrika çalışanlarımızdan 
Aydemir Altıntaş, Şevket Önal, Mahir Alper, Mehmet 
Aydoğdu, Sultan Emine Kara, Ayşe İpek’e plaketlerini 
tek tek takdim etti.
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Türkiye ihracat sektörünün zirvesindeki isim, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, Aksaray Fabrikamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Sayın Mehmet Büyükekşi’nin tesisimizi ziyaretindeki amaç hem ihracat rekorları 
kıran ekibi görmek, hem de aynı zamanda ödüllendirmekti. 2 Şubat 2015 tarihinde 
gerçekleşen ziyaret esnasında Mehmet Büyükekşi fabrikada incelemelerde buluna-
rak ürünleri yerinde tetkik etti. Ayrıca fabrikada ekiple de sohbet eden Büyükekşi, 
ihracat rekortmeni fabrikada görüş alışverişlerinde bulundu. 

03.02.2015 tarihinde Kıraç’ta 
bulunan depomuza ve Çorlu’la 
bulunan fabrikamıza ziyaret 
gerçekleştirdik. Depo ve fabrika 
ziyaretlerine tüm İstanbul-Gebze 
ve Çorlu Mağaza Müdürleri katı-
larak hem üretim yapılan alanları 
görme ve değerlendirme fırsatı 
buldular, hem de Eroğlu Giyim’i 
daha iyi tanımış oldular. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, Aksaray Fabrikamıza bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 02 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen gezide Büyükekşi hem ihracat rekorları 
kıran tesisimizi gezme fırsatı yakaladı, hem de rekor kıran ekibe kendi eliyle ödül verdi.

TüRkiYe iHRACATÇIlAR MeClisi BAŞkAnI
MEHMET BüYüKEKşİ FABRİKAMIzI zİYARET ETTİ

dePO ve 
fABRikAlARIMIZI
zİYARET ETTİK
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Eroğlu Giyim Aksaray fabrikamızda çalışan personelimize 
verilen çeşitli eğitimlerle, standartların yükseltilmesini 
hedefliyoruz.

Eroğlu Giyim Aksaray fabrikamızda 09 Ekim 2014 tarihinde 14 kişiye verilen ilkyar-
dım eğitiminin ardından, 20.12.2014 ve 27.12.2014 tarihlerinde toplam 30 çalışa-
nımıza teorik uygulamalı yangın eğitimi verdik. Bu eğitimlerin dikkat çeken yanı, 
Türkiye’deki en profesyonel kurumlardan biri olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
tarafından verilmesiydi.
Bunların dışında yine çalışan personelimize yönelik İnsan Kaynakları departmanı-
mızın organizasyonuyla İnsan Kaynakları Müdürümüz Rasime Sazak önderliğinde 
düzenlenen Performans ve Verimlilik eğitimlerimiz 2015 yılı boyunca devam 
edecek.  

Çalışanlarımızın birbirlerini ve iş akışını daha iyi tanımaları, iletişimin
gelişmesini, çalışanların kurum aidiyetlerinin artmasını amaçlayan; samimi
ve sıcak bir kurum iklimi yaratmak adına düzenlenen eğitimler tüm hızıyla 
sürüyor. Bu doğrultuda İstanbul Ofis çalışanlarımız ile üretim çalışanlarımız 
ortaklaşa düzenlenen eğitime katıldılar. 29 Ocak Perşembe saat 09:00 ve14:00 
arasında gerçekleşen eğitimimiz çalışanlarımız tarafından oldukça olumlu 
değerlendirildi.  Çorlu Fabrikamızda gerçekleşen eğitimimizin ilk grubunu 
16  çalışanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Eğitime katılanlar Çorlu Fabrika 
Müdürümüz Oğuzhan Anlı ile tanışma fırsatı yakalayıp şirketimiz hakkında 
bilgilenme olanağı buldular.  Eğitim departmanımız eğitimlerin yine aynı 
şekilde tüm hızıyla devam edeceğinin bilgisini verdi. 

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sosyal Faaliyetler Topluluğu’nun düzenledi-
ği  “Kariyer Sohbetleri”  kapsamında Eroğlu Giyim Aksaray yöneticilerimiz öğrencilerle 
buluştu.

23 Aralık 2014 tarihinde Aksaray 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
düzenlenen Kariyer günlerine 
katıldık. Eroğlu Giyim Aksaray 
yöneticilerimiz, öğrencileri jean 
pantalon üretimi ve Eroğlu Gi-
yim’in üretim kapasitesi hakkında 
bilgilendirdi.
Kariyer günlerinde öğrencilere bir de 
sunum yapan Eroğlu Giyim Aksaray 
Fabrikası İnsan Kaynakları Müdü-
rümüz Rasime SAZAK öğrencilere 
sadece Eroğlu Giyim Aksaray Fab-
rikamızda 18.000 metrekare kapalı 
alanda 1000 kişiyle yılda 2 milyon 
jean pantalon üretimi yaptığımızı 
söyledi. 

eROğlU GiYiM AksARAY 
fABRikAMIZdA EĞİTİM 
sEfERBERLİĞİ

eROğlU GiYiM’de
EĞİTİMLER TüM 
HIzIYLA süRüYOR

eROğlU GiYiM OlARAk 
AksARAY üniveRsiTesi 
KARİYER GünLERİnDEYDİK

www.erogluholding.com38 39



İlk olarak yöneticilerimiz iç çevre analizi kapsamında kendi alanlarına dair hazırladıkları 
sunumları sundular. Bu sayede rakamlar ve grafiklerle şirketin son beş yılı kapsamlı bir 
şekilde analiz edilmiş oldu. İç çevre analizinin ardından tekstil üretim sektörünün dünü, 
bugünü Türkiye ve Dünya ölçeğinde konuşularak geleceğe ilişkin öngörüler masaya 
yatırıldı. Sektördeki ulusal ve uluslararası muhtemel fırsatlar ile olası riskler ve tehditler 
tartışıldı. Beyin fırtınası formatında yapılan bu tartışmada pek çok strateji de yöneticiler 
tarafından dile getirilmiş oldu. 
İcra Kurulu Başkanımızın, Eroğlu Giyim’i yakın gelecekte görmek istediği yeri ayrıntılı
olarak tarif etmesiyle vizyonumuz revize edildi.
VİZYONuMuZ: 
TO CREATE A DEMAND fOR pRODuCTS uNDER THE 
‘’MADE BY EROĞlu’’ lABEl.
 (“Eroğlu Tarafından Üretilmiştir” etiketli ürünler için talep yaratmak.)

Yenilenen vizyonumuz doğrultusunda Eroğlu Giyim SWOT analizi (güçlü yanlarımız, 
zayıf yanlarımız, fırsatlar, tehditler) gözden geçirildi. Grup çalışmaları ile ayrı ayrı yapılan 
çalışmalar uygulama sonunda tartışmaya açılarak mutabakat sağlandı ve konsolide 
edilerek kayıtlara alındı. 

Bir sonraki grup çalışmasında vizyonumuza ulaşmak için;
1. Her bir güçlü yanımızı nasıl kullanabiliriz?
2. Her bir zayıf yanımızı nasıl düzeltiriz?
3. Her bir fırsatı nasıl değerlendiririz?
4. Her bir tehdidi nasıl bertaraf ederiz?
 Sorularına yanıtlar aradık. Tüm grupların cevapları bir araya getirilerek ana ve alt stra-
tejiler belirlendi. Bu stratejiler uzun – orta ve kısa vadeli hedeflere / projelere evrilerek 
çalıştayımız sona erdi.
Çalışmanın devamında her bir şirket hedefi ve proje, çalıştay ekibindeki ilgili yöneticiye 
atanacak olup hedef gerçekleşmeleri aylık olarak takip edilecektir. Çalıştay ekibi her üç 
ayda bir “Hedef Gerçekleşme Toplantıları” yaparak olası sapmaların önüne geçmek için 
iyileştirme kararları alacaktır. 

eROğlU GiYiM 2015 
sTRATEJİ ÇALışTAYı

Eroğlu Giyim üst yönetimi, vizyonunu değerlendirmek ve bu vizyona ulaşmak için ana ve alt stratejilerini 
düzenlemek üzere 20-21 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da toplandı. Çalıştay, İcra Kurulu Başkanımız Sayın 

Ümmet EROĞLU başkanlığında tüm lokasyonlardaki tepe yöneticilerin katılımı ile gerçekleşti.
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Kalite yönetim sistemi belgesine sahip şirketlerimizde her yıl rutin olarak 
yapmakta olduğumuz ‘Stratejik Yönetim Süreci’nde bu yıl ilk defa bireylere 

kadar indirgenmiş hedef yapısını kurma çalışmalarına başladık. 

eROğlU’ndA ÇAlIŞTAY ZAMAnI

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Ö
nceki yıllarda Sistem Geliştirme moderatörlüğünde yapılan Strateji 
Çalıştaylarında vizyona giden yolda stratejiler belirleniyor, şirket ve bölüm 
hedefleri oluşturuluyordu. 2015 yılı içerisinde ise bölüm hedefleri be-
lirlendikten sonra onaylanmış hedeflerin tümü birey hedeflerine indirgen-

mek üzere İK bölümüne teslim edilecek. Birey hedefleri ise çalışanlarla birlikte iş 
hedefleri ve yetkinlik hedefleri olmak üzere iki boyutta İK tarafından belirlenerek 
izlemeye alınacak.
Kurumsal Performans Yönetimi Uygulama Adımları;
Misyon; NİÇİN? - Kurumun var oluş amacı
Vizyon; NEREYE? – Kurumun gelecekte olmak istediği yer
Strateji; NASIL? – Vizyona ulaşmak için kullanılacak yol ve yöntem
Kurum Hedefi; Stratejiler doğrultusunda sayısallaştırılmış adımlar
Bölüm Hedefi; Kurum hedefinin bölümler arasında paylaştırılması
Birey Hedefi; Bölüm hedefinin ekip arasında paylaştırılması
İş Hedefi; Bireyin iş hedefi
Yetkinlik Hedefi; Bireyin kazanması gereken yetkinlik hedefi

Kurumsal performans yönetimi uygulamasını vizyon seviyesinden birey 
seviyesinde iş ve yetkinlik hedefleri olmak üzere iki boyutta indirebilmek için 
ilk olarak bu işi yapacak olan bölümler olarak “Kurumlarda Hedefler Piramidi” 
eğitimi aldık. Kullanılacak terminolojiyi ve rol-sorumluluk paylaşımını belirledik. 
Bu eğitim ile uygulanacak metodu “Balanced Scorecard-Dengeli Performans 
Karnesi” olarak seçtik. Performans Karnesinin dört temel boyutu var.
Finansal Boyut
Müşteri Boyutu
Süreçler Boyutu
Öğrenme ve Gelişme Boyutu
Tüm hedefler bu dört boyutta belirlenecek ve indirgenecek.
Uygulamayı yapacağımız pilot şirketimizi seçtik ve ilgili pilot şirket içinde projenin 
iletişimini yaptık. Hedefimiz; projemizi başarı ile tamamladığımızda bunu otomasyona 
aktarabilmek ve diğer tüm şirketlerimizin kullanımına sunabilmek.  Stratejik Yönetim 
kültürünü tüm boyutları ile iş hayatımızın bir rutini haline dönüştürebilmeyi umuyor 
bu konuda tüm çalışma arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz. 

COlIn’s ve lOfT MARkAlARIMIZdA 
GÖZeTiM deneTiMi YAPIldI
26 – 27 Kasım 2014 tarihleri arasında LOFT ve Colin’s şirketlerimiz için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizin 
uygunluğu konusunda 1. Gözetim Denetimi gerçekleşmiştir. Bağımsız 2 denetçi ile 2 tam gün gerçekleşen 
denetim sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluğumuz tekrar onaylandı. Tüm üst yönetimin 
katılımı ile başlayan açılış toplantısının ardından ekipler ayrılarak merkez ofis ve depolardaki süreçler 
denetlendi. İki günün sonunda kapanış toplantısında gelişmeye açık yönlerimiz tüm açıklığı ile konuşuldu 
ve iyileştirmelerle ilgili aksiyon planları yapılmak üzere mutabakata varıldı.  Bir sonraki yıl yapılacak olan 
gözetim denetimini LOFT ve Colin’s şirketlerimiz için ayrı ayrı yapılmasının daha efektif olacağı konusunda 
görüş birliğine varıldı. Her denetimde sistemimizi daha da geliştiriyor, yeni teknikler öğreniyoruz. Katılımları 
ve paylaşımları için tüm çalışma arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliriz.
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eroğlu Holding Yönetim kurulu üyesi ve 
Colin’s icra kurulu Başkanı  

.

YAVUz EROĞLU

PEYGAMBER 
EFENDİMİzİN HAYATI’NI 
okudum ve çok etkilendim

CENNETİN 
KRALLIĞI ve 
Son Samuray ‘ı 
seyrettim ve tekrar 
seyredebilirim

AİLEM
ailem gibi gördüğüm iş arkadaşlarım 
hep yanımdadırlar.

UzAYI görmeyi ve uzaydan 
Dünyamızın nasıl göründüğünü görmek isterdim. 

İÇİMİZDEN BİRİ42



Herşeyden önce hayatımızda 
sağlık ve istikrar varsa 
oturduğum HER sOFRA BENİM 
İçİN zİYAFETTİR 

size bir süper güç önerilse, 
seçiminiz ne olurdu ve bu güçle 
ne yapardınız?
Adaleti sağlar, dünya ve insanlığa adelet 
dağıtırdım.

sizce 100 yıl sonra dünya nasıl bir 
yer olacak?
İnsanların sömürülmediği, demokrasinin tam 
anlamıyla uygulandığı, adaletin ve eşitliğin 
olduğu bir dünya olacağını ümit ediyorum

Hayata bakışınızı etkileyen/ 
belirleyen söz hangisi?
İnanmak ruhun sesine kulak vermektir. Önce 
Allah’a, sonra kendine ve çalışma arkadaşlarına 
inanan kişinin başaramayacağı şey yoktur.

sPOR YAPINCA günün tüm yorgunluğunu 
unuturum

UçAK VE TELEKOMUNİKAsYON 
sİsTEMLERİ  tarihteki en önemli 

buluşlardan biridir

zAMANDA BİR KEz GERİ GİTME şANsINIz OLsA, 
NEREYE VE NE zAMANA GİTMEK İsTERDİNİz?

Fatih Sultan Mehmet dönemine gitmek ve İstanbul’un fethini görmek isterdim.

İş hayatına bugün başlasaydım YİNE AYNI İşİ YAPARDIM
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“Hamdım, 
Piştim, 

Yandım”
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ömrünü bu üç kısa ama derin kelimeyle 

özetlese de onun hayatı boyunca insanlığa kattığı değerler üzerine binlerce 
sayfa yazıldı, yazılmaya da devam ediyor. Mevlânâ’nın yedi öğüdü bize, 
günümüzde eksikliğini en çok çektiğimiz şeylere; mutluluk ve iç huzura 

giden kapıyı aralıyor. Dengeli ve hoşgörülü olmayı öğütlüyor.
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Ş
air, düşünür, mutasavvıf, filozof, sufist, müderris, mevlevi… 

Mevlânâ, Muhammed Celâleddin, Rûmî, Molla Hünkâr, Mollâ’yı Rûmî, Hudâ-
vendigâr… 

Yaşamı boyunca Mevlânâ o kadar sevilen biri olmuş ki, gittiği her yerde yaptık-
larıyla ilintili övgü dolu isimler takılmış ona. O ise kendini, Mesnevisinde de görüldüğü 
üzere “Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî”, yani “Belh doğumlu, 
Muhammed torunu, Muhammed oğlu” diyerek tanımlamıştır. Mevlânâ ismi onun 
bilgeliğini takdir edenler tarafından seçilmiş olup, “Efendimiz” anlamına gelmektedir. 
“Sultan” anlamına gelen Hudâvendigâr ismini de ona babası takmıştır. Molla Hünkâr ve 
Mollâ’yı Rûmî ise Mevlânâ’nın müderrislik yaptığı dönemde edindiği isimlerdendir. Asıl 
adı Muhammed Celâleddin olup, bugün Türkiye’de Mevlânâ, dünyada ise Rûmî olarak 
bilinmektedir.

Mevlânâ Celâleddin Rûmî, 30 Eylül 1207 yılında, bugün Afganistan sınırları içinde 
bulunan Horasan’ın Belh bölgesinde doğmuş. Çok köklü bir aileye mensup olan Mev-
lânâ’nın annesi, Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun; babaannesi ise Harezm-
şahlar Hanedanı’ndan bir Türk prensesidir. Babası, “Sultânü’l-Ulemâ” yani “Bilginlerin 
Sultanı” diye anılan Muhammed Bahâeddin Veled’dir.

MOĞOl KıYıMıNDAN KAÇıŞ

Mevlânâ’nın babası Muhammed Bahâeddin Veled’in yaşadığı birtakım siyasi sorunlar 
ve İslam Âlemi üzerine yağan Moğol akınları üzerine aile, Belh’ten Anadolu’ya göç 
etmiştir. Zaten onların göçünün akabinde Moğollar bölgeyi yerle bir etmişler. Öyle ki, o 
bölgenin yerlisi kalmamış; bugün orada yaşayanların neredeyse tamamı da sonradan 
oraya yerleşmiş. 

Aile Anadolu’dayken, özellikle Karaman’da geçen uzunca bir mühletten sonra Selçuklu 

Devleti hükümdarı Alâeddin Keykubad, Mevlânâ’nın babası Bahâeddin Veled’i o 
dönemde sanat ve ilmin merkezi sayılabilecek Konya’ya davet eder ve bu davet kabul 
edilir. Mevlânâ’nın kalan ömrünü geçireceği Konya’ya geliş tarihi 3 Mayıs 1228’dir.

Bahâeddin Veled’in çok iyi bir konuşmacı olduğu, onun vaazları sırasında insanların 
kendilerinden geçtiği ve ağladıkları rivayet edilir. Konya’da da bu görevini sürdüren 
Bahâeddin Veled, gelişlerinden kısa bir süre sonra yani 1231 yılında vefat eder. Bu 
vefatla Mevlânâ için de yeni bir dönem başlar. Babasının vasiyeti, Sultan’ın emri ve 
halkın da ısrarıyla Mevlânâ, babasının yerine geçer. Mevlânâ, kısa bir süre ders ve vaaz 
vermeye devam eder, ta ki hayatının dönüm noktası olan, Şems-î Tebrizî yani Tebrizli 
Şems ile yolları kesişene dek.

ŞEMS: “EY BİlGİNlER BİlGİNİ, SÖYlE BANA, MuHAMMED Mİ BÜYÜKTÜR, 
YOKSA BEYâZîD BİSTâMî Mİ?»

MEVlâNâ: “Bu NASıl SORuDuR? O Kİ pEYGAMBERlERİN SONuNCuSuDuR; 
O’NuN YANıNDA BEYâZîD BİSTâMî’İN SÖZÜ MÜ OluR?»

Şems: “Neden Muhammed ‘Kalbim paslanır da bu yüzden Rabb’ime günde yetmiş kez 
istiğfar ederim’ diyor da, Beyâzîd ‘Kendimi noksan sıfatlardan uzak tutarım, cübbemin 
içinde Allah’tan başka varlık yok’ diyor; buna ne dersin?”

Mevlânâ: “Muhammed her gün yetmiş mâkam aşıyordu. Her mâkamın yüceliğine 
vardığında önceki mâkam ve mertebedeki bilgisinin yetmezliğinden istiğfar ediyordu. 
Oysa Beyâzîd ulaştığı mâkamın yüceliğinde doyuma ulaştı ve kendinden geçti, gücü 
sınırlıydı; onun için böyle konuştu»

Bu, ikilinin arasında geçen ilk diyalog değildir. Rivayete göre bundan iki sene önce, 
Mevlânâ Şam’da ders verirken Şems onun yolunu kesmiştir. Yüzünü siyah bir bezle ört-
tüğü hâlde “Ben kimim?” diye sormuş, Mevlânâ da bilmediğini söyleyince ona, mânâ 

Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü 
değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.
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âlemine geçerse bilebileceğini söylemiştir. Mevlânâ, şimdi mânâ âlemine geçmiştir, 
Şems’in kim olduğunu bilir. Kucaklaşırlar.

HAlK ŞEMS’E BASKı YApAR

Kavuşmaları için “Mevlânâ ile Şems’in bağlanması” diye söz edilir. Çünkü Mevlânâ o 
andan sonra büyük bir değişimden geçecektir. Mevlânâ ve Şems öncelikle bir odaya 
kapanırlar. O odada çok uzun bir süre, kırk gün kadar kaldıkları rivayet edilir. Hatta bir 
hikayeye göre Mevlânâ’nın karısı odanın anahtar deliğinden bakmış ve ikisinin sadece 
öylece oturduklarını görmüştür. Bu olaya “iki kişilik kesin bir yalnızlık” adı verilir. Mevlânâ 
da bir daha eskisi gibi olamaz. Kitaplarını, derslerini, görevlerini, kısacası bu dünyayla 
ilintili her şeyi bir kenara koyar. Müritleri başta olmak üzere herkes bu durumdan şika-
yetçi olur. Şems, Konya yöresinde sevilmeyen biri olup çıkar. İşin sonu ölüm tehditlerine 
kadar varınca Şems bir gece Konya’yı 
aniden terk eder. Bunun üzerine 
Mevlânâ her şeyden iyice kopar, hatta 
yemeden içmeden kesilir. Ulaklarla 
Şems’i aratır, özlem dolu gazeller ya-
kar. Sonunda Şems’in Şam’da olduğu 
öğrenilir. Bir şekilde ikna edilir ama 
dönüşü uzun süreli olmaz. Tekrar benzer 
tepkilerle karşılaşan Şems ortadan yine 

kaybolur. Uzaklaşmasının yanı sıra, Mevlânâ’nın oğlu tarafından öldürüldüğü de iddialar 
arasındadır.

Mevlânâ, Şems’in yerine Selahattin Zerküm’ü ve onun da ölümü üzerine Hüsamettin 
Çelebi’yi koymaya çalışır. İslam tasavvufunun başyapıtı Mesnevi, Hüsamettin Çelebi 
aracılığıyla yazılmıştır. Yıllarca Mevlânâ söylemiş, Hüsamettin Çelebi de yazmıştır. So-
nunda 6 ciltlik, 25 bin 700 beyitten oluşan, İslam tasavvufunun belki de en önemli eseri 
olan Mesnevi ortaya çıkmıştır. Ancak eserin sonlarına doğru iyice bitkin düşen Mevlânâ, 
insanlığa son izini de bırakıp 17 Aralık 1273’te vefat eder. Hayatı boyunca etrafına yay-
dığı sevgi, saygı ve Aşk’ın asıl sahibine, Tanrı’ya o gün kavuşur. Bu kavuşma gününe de 
Şeb-i Arus, yani “Düğün Gecesi” denir.

Şems, Mevlânâ’yı birçok kez sınamıştır. Bu hikayelerin arasında en ünlülerinden biri 
Şems’in Mevlânâ’dan kadın, uşak ve şarap talep 
ettiğidir. Şems, Mevlânâ’dan kadın isteyince Mev-
lânâ tereddüt etmeden karısını getirir. Şems, bunu 
kabul etmez. Uşağı olacak bir oğlan çocuğu ister. 
Mevlânâ hemen herkesçe çok sevilen oğlu Sultan 
Veled’i getirir. Şems, onu da kabul etmez ve şarap 
ister. Mevlânâ, alim kişiliğine aldırmadan Yahudi 
mahallesinden şarap alır gelir ve Şems onun sonsuz 
sadakat ve itaatine o zaman inanır.

Mevlânâ’nIn HAYATIndA BAMBAŞkA BiR dÖneM BAŞlAR. YIllAR 
ÖnCe kendisine seYYid BURHAneddin TARAfIndAn MüJdelenen 
GÖnül dOsTUnA kAvUŞMUŞTUR. AMA ŞeMs, OnUn HeR Gün OkUdUğU 
kiTAPlARI HATTA BABAsInIn eseRleRini dAHi OkUMAkTAn Men edeR. 
kendi iÇ dünYAsInA UlAŞABilMesi iÇin dIŞ dünYAdAn kOPARIR.

Mevlânâ’nın Yedi Öğüdü
1. Cömertlik ve yardım   
 etmede akarsu gibi ol.
2. Şefkat ve merhamette güneş  
 gibi ol.
3. Başkalarının kusurunu  
 örtmede gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabiyette 
 ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak    
 gönüllülükte toprak gibi ol.
6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi görün,  
 ya göründüğün gibi ol.
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OsMAN ONUR ERDOĞAN
Eroğlu Gayrimenkul Dijital Pazarlama Yöneticisi

 AşçILIK

B
aşlangıçta minimalist olmak gerekir.Bu kavram üzerinden yola çıkarak yemek yapmaya başlamak ve geliştirmek süreci kolaylaştıracaktır. Bir sanat 
kavramı olan “Minimalizmi”  mutfakta yaptığınız herşey için kullanmak mümkün. Aşama sayısı, kullandığınız malzemeler, harcayacağınız su ve 
ekipmanlar. Aşamaları minimuma indirmek, yarattığınız tatlarda da bu sadeliği ve lezzeti yakalamak önemlidir. Kısaca beyaz üzerine beyaz çalışıp 
görünüşte pek fark yaratmayan ama dokusunu çok farklı boyutlara taşımak olarak da açıklamak zannediyorum yeterli olacak. 

Buzdolabınızı, baharat dolabınızı zengin  tutun ve çeşitliliğe önem verin. Özgür ve yaratıcı olmanıza yardımcı olacaktır. Artık başlayalım!

İşten çıktınız ve kendinizi  yorgun hissediyorsunuz  ki bu çok normal. Hoş bir şarküteriden et ve mevsimine uygun sebzeler alın. Eve gittiğinizde artık 
kendinizi hazır hissetmelisiniz. Şimdi düşünün! Nasıl bir tat sizi tatmin edecek? Eti ocakta mı, haşlama mı, kızartma mı yoksa fırında hafif kokulu olarak mı 
pişirmek istersiniz? Karar sizin!

Şimdi biraz temalardan konuşalım.Yemeğinizi, salatanızı veya tatlınızı neye dayandırmak istiyorsunuz? Bir sebzeye mi, meyveye mi yoksa kullanacağınız 
bir malzemeye mi has olacağına karar vermek üzerine vakit harcamak çok önemli. Alternatif olarak renk üzerinden de yola çıkabilirsiniz.

Kırmızı; eğer baharat olarak nane, kekik, fesleğen, maydanoz düşündüğünüzde hafifçe yutkunuyorsanız domates veya biberi başlangıç notkası olarak 
seçebilirsiniz. Karabiber gibi mutfaklardan eksik olmayan bir baharat kesinlikle uygun olacaktır.

Beyaz; peynir, tereyağı, süt veya un temel olarak kullanılabilir. Daha çok kırmızı et ve tavuk etine çok yakışan bir sos geçişi olarak tercih edilebilir.Özellikle 
mantar ve soya sosu bu kombinasyona çok yakışacaktır. 

Yeşil; genellikle sebze suyu veya püresine dayanabilir. Hatta sağlıklı kavramına en çok uyan temalardan biridir. Bu durumda sebzelerin gereğinden çok 
pişmesi, yemeğinizin rengini koyulaştıracağı gibi tadında da eksilmelere yol açabilir. Hiçbir şekilde pişirme uygulamayıp sebzeler direkt tabakta servis de 
yapılabilir. Et yemeklerinin, sebze yemeklerinin, salataların ve sosların çoğu aslında bu çerçevede oluşturulmaktadır.

Bunların dışında yemek pişirmekte belki de en zor tekniklerden birisi renksiz temalardır. Özellikle eti, pişirmek; etin en güzel halde, yanmadan, çiğ kalma-
dan, sulanmadan veya sertleşmeden pişirilmesidir. Yani çoğu zaman ekstra soslar ya da baharatlar eklemeden de bir baş yapıt sunabilirsiniz. Tarif kitapları 
veya internette  başkalarını dinlemektense  kendiniz sabırla defalarca deneyerek deneyimleyebilirsiniz. Eti çok pişirip yakmak ya da az pişirip çiğ bırakmak 
size uygun pişme süresini ayarlamayi öğretecektir ama lezzetli kategorisine uyan yemeklerle arkadaşlarınıza veya yakın çevrenize sunumlar için hobinize 
zaman ayırmaktan vazgeçmeyin. 

Evet artık bir yerlere geldik diye umuyorum.Yemeğimiz biraz tat kazanmış olmalı. Şimdi minimal kimliğini takınmanın zamanı. Unutmayalım ki ekleye-
ceğimiz her baharat, sos veya sebze hatta meyve, tat vereceği gibi lezzetsiz olmaya da bir adım daha yaklaştıracaktır. İlk başlarda malzemelerin çeşidini az 
tutmakta fayda var. Bununla birlikte yaratıcı tatlar her zaman şaşırtıcı şekilde lezzetli de olabilir o nedenle kullandığınız malzemelerin tatlarının farkında 
olun. Dünya üzerinde yüzlerce belki binlerce farklı tat veren malzeme olsa da ulaşabildiklerinizi en az bir defa deneyin. Daha  çok yemek pişirmek üzerine 
yoğunlaşsak da salata ve soslar apayrı dünyalarda yaşamıyorlar.Bahsettiğim gibi denemekten vazgeçmeyin  ve korkmayın.

Son olarak da sizinle evde yaptığım favori lezzetlerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Afiyet olsun.

Yemek yapmak herkesin gözünde çok büyüttüğü bir konu.  Halbuki herkes yemek yapabilir. 
Nedense her aday kendini profosyonel bir şef kadar lezzetli ve gösterişli yemek yapmak zorunda hisseder. Fakat 
kimse sizden bunu beklemez. Biz insanlar eleştirmeyi  iyi biliriz ve severiz. Ama siz kimsenin sizi korkutmasına izin 
vermeyin. Bu işe ilk başta hobi olarak başlayıp  kendiniz için pişirin. Utanmayın, sıkılmayın, deneyin. 
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ROAsT Beef

TAZe BAHARATlAR ile MARine edilMiŞ 
kUZU küŞleMe, RisOTTO eŞliğinde

fRAMBUAZ sOslU 
ÇikOlATAlI MOUsse

Malzemeler
Dana kontrafile / bütün  - 2 adet pırasa  - 2 adet soğan  - 2 adet havuç - 2 adet kereviz - 1 baş sarımsak

Marinasyon 
25 gr tane hardal - 25 gr tane karabiber - 5 gr yenibahar - Tuz - Zeytinyağı

Malzemeler 1 adet bütün  kuzu sırtı - 2 dal taze kekik - 2 dal taze kişniş - 2 dal taze biberiye 
50 ml kırmızı şarap - 20 gr hardal - Tuz, karabiber - Zeytinyağı 

Risotto 150 gr arborio pirinç - ½ adet soğan - 100 ml beyaz şarap - 1 litre tavuk suyu - 40 gr tereyağı 
30 gr toz parmesan peynir - Tuz - karabiber - Zeytinyağı

Malzemeler 
4 adet yumurta beyazı - 50 gr toz şeker - 60 ml süt - 180 gr bitter çikolata - Sos - 50 gr frambuaz 
20 gr pudra şekeri - 10 ml su

Hazırlanışı 
Marinasyon için; baharat ve taze otları havanda ezin, zeytinyağı ile karıştırıp, etin üstüne sıvayın
Sebzelerinizi büyük küpler halinde doğrayın, fırın tepsisinin tabanına yerleştirin, üzerine marine edilmiş kontrafileyi 
yerleştirin Daha önceden 250 °C de ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar yüksek ısıda mühürleyin, maksimum 15 
dakika sonra ısıyı  200 °C ye indirin ve 1 saat 200 °C  de pişirin, 1 saat sonrasında eti çıkartın, en az yarım saat 
dinlenmeye bırakın ve dilimleyerek servis edin.

Hazırlanışı 
Kuzu sırtını porsiyonlara ayırın, bir kabın içinde taze baharatlar, hardal, kırmızı şarap, zeytinyağı,  tuz ve karabiber ekleyerek 
küşlemeleri marine edin. Küşlemeleri tavada kısa süreliğine yüksek ateşte pişirin

Risotto 
Soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın ve zeytinyağlı tavada sararıncaya kadar soteleyin, Pirinçleri ilave edin ve kavurmaya 
devam edin. Beyaz şarap ilave edin ve 1-2 dakika kadar beyaz şarabın çekilmesini bekleyin Tavuk suyunu birer kepçe ekleyin 
ve sürekli karıştırarak pişirin. Pirinçler pişip dişe dokunur kıvama gelince tereyağı ve toz parmesan peynir ilave edip karıştırın, 
servis tabağına koyup et ile servis edin.

Hazırlanışı 
4 adet yumurta sarısı Çikolatayı beain-marie usülü eritin, Sütü hafif ısıtın ve yumurta sarısı ile çırpın
Çikolatayı ilave edin ve bolca karıştırın, Başka bir kapta yumurta beyazını ve toz şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırpın
İki karışımı birbirine yedirerek karıştırın ve servis kaplarına alıp soğutun, Sos için gerekli malzemeleri robottan geçirin
Hazırladığınız sosu kapların üstüne dökerek servis edin
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BASINDA EROĞLU
AKŞAM GAZETESİ HASANDAĞı GAZETESİ

HÜRRİYET GAZETESİ

CEO lıfE DERGİSİ

MİllİYET AKDENİZ

STAR GAZETESİ
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fETHİYE GÜNCEl GAZETESİ

HOLDİNG

DÜNYA GAZETESİ

İTKİB HEDEf DERGİSİ MuĞlA YENİGÜN GAZETESİ

fETHİYE GAZETESİ
DEVRİM GAZETESİ

fETHİYE GERÇEK GAZETESİ

fETHİYE GÜNCEl GAZETESİ

fETHİYE GERÇEK GAZETESİ

SABAH GAZETESİ
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BASINDA EROĞLU
EROĞlu HOlDİNG’İN MExx MARKASıNı SATıN AlMASı BASıNDA BÜYÜK SES GETİRDİ:

AKŞAM GAZETESİ

DÜNYA GAZETESİ

İSTİKlAl GAZETESİ

VATAN GAZETESİ

pOSTA GAZETESİ

A GAZETE

BuGÜN GAZETESİ

BuRSA HABER

BuRSA HAKİMİYET

HÜRRİYET GAZETESİ TÜNAYDıN GAZETESİ
TAKVİM GAZETESİ

BuRSA OlAY

GÜNEŞ GAZETESİ
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YENİ ŞAfAK GAZETESİ

HOLDİNG

HÜRRİYET GAZETESİ

CuMHuRİYET GAZETESİ MİllİYET GAZETESİ

VATAN KıBRıS

HABERTÜRK GAZETESİZAMAN GAZETESİTÜRKİYE GAZETESİ

STAR GAZETESİ

MİllET GAZETESİ

TÜRKİYE GAZETESİ
YENİÇAĞ GAZETESİ

GÜNBOYu

İSTANBul GAZETESİ
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DNM MARKAMIz YENİ DENİM 
KOLEKsİYONLARIMIzI 
PV’DE VİTRİNE çIKARDI

Katılımcılara denim sektöründe gelecek sezonların trendlerini 
görme fırsatı sağlayan DENİM by PV fuarında markamız DNM 
ile yine ilgi odağı olduk.

Moda dünyasının en prestijli fuarlarından Denim by Premiere Vision 
19-20 Kasım tarihlerinde İspanya Barselona’da düzenlendi. Yılda 
iki kez düzenlenen fuarın ziyaretçi profilini, hazır giyim üreticileri, 
perakendeciler, toptancılar, tasarımcılar, satın alma ofisleri, ithalat 
ve ihracat firmaları oluştururken, fuarda yeni denim kolleksiyonlarını 
vitrine çıkaran markamız DNM ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi 
gördü.

Dünyaca ünlü firmaların ziyaret ettiği standın bu sene DNM için 
onur konuğumuz ise Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nurettin Eroğlu oldu. Nurettin Eroğlu, sektör için çok önemli bir yer 
teşkil eden Denim by Premiere Vision fuarında DNM standı ve yeni 
kolleksiyonlarının gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile 
getirdi.

dnm_ilan_23x28_CON.indd   1 13/01/15   19:20
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YüZleRCe YIllIk 
TARiHin AROMAsIYlA 

Acı kahvenin bir numaralı ekürisi, bayramların en nostaljik ikramı, hediye denince akla ilk 
gelenlerden olan Lokum, bugün hâlâ dünya çapında büyük rağbet görüyor. Upuzun hayatı boyunca 
birçok medeniyette el üstünde tutulmuş bu şekerleme, bugün diğer tüm tatlılara parmak ısırtıyor.

Lokum
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İ
smi Osmanlıca’da “boğaz rahatlatan” anlamına gelen “rahat ul-hulküm” kelime-
sinden türeyen lokum, birçok kaynağa göre Anadolu’da on beşinci yüzyıldan 
sonra tanınmaya başlamış; on yedinci yüzyıldan sonra da özellikle Osmanlı’da 
yoğun talep görmüş bir tatlıdır. Avrupa’ya on sekizinci yüzyılda bir İngiliz gez-

ginince taşınan lokum, ününü orada da devam ettirmiştir. 

Farklı dönemlerin izlerini taşıyor
Bugün dünyanın dört bir yanında tanınan ve sevilen lokum aslında deği-
şimlerle dolu yüzlerce yıllık macerasından çıkıp günümüze değin uzanıyor. 
Osmanlı’da ilk zamanlarda bal, pekmez ve meyve şuruplarının unla karıştı-
rılmasıyla elde edilen lokumun tarifi bugüne kadar köklü değişikliklerden 
geçmiş. Lokumun tarifindeki en büyük yenilik o zamanlar “kelle şekeri” ya da 
“kale şekeri” diye adlandırılan beyaz şeker ile nişastanın Osmanlı İmparator-
luğu’na getirilmesi sonucunda vuku bulmuş. Bu büyük değişiklikle lokumun 
hem görünümü hem de tadı kayda değer bir farklılık göstermiş. Yani aslında 
lokum bize bu uzun soluklu macerasıyla sadece kendi geçmişinden çok daha 
fazlasını; o dönemin özelliklerini, Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynaklarını 
ve Avrupa’dan ithalatın ayak izlerini de bize birinci ağızdan anlatıyor. Gü-
nümüzde lokum; su, şeker, nişasta, sitrik veya tartarik asitin mükemmel bir 
dengede buluşmasıyla elde ediliyor. İçine fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemiş-
ler eklenerek daha da tatlandırılıyor. 

Sultan’ın tercihi “rahat ul-hulküm”
Lokum ile ilgili rivayetler bu kadarla sınırlı değil,  bu tatlının geçmişine dair 
rivayetlerden bir diğeri de Sultan I. Abdülhamit’le ilintili. Hikayeye göre 
Sultan bir gün, sert şekerlemeler yemekten sıkılmış ve en lezzetli yumuşak 
şekeri yapanın kazanacağı büyük bir yarışma düzenlemiş. Bu yarışmayı da 
Sultan’ın damağını fetheden lokumuyla Muhittin Hacı Bekir kazanmış. Böy-
lece lokum Osmanlı’da birden tanınır olmuş.
Bir başka rivayete göre ise bu meşhur lezzet aslında dünya tarihinde bü-
yük öneme sahip medeniyetlerden Pers İmparatorluğu’nun milattan önce 
226 ile 652 yılları arasında yönetmiş Sasaniler’in icadı. Sasaniler’in “abhisa” 
adını verdiği bu lezzet zamanla Osmanlı, Türkiye ve dünyada yayılmış;“rahat 
ul-hulküm”, “rahat lokum”, “lokum”  ve son olarak da yurtdışında “Turkish de-
light” isimlerini almıştır.

Evinizde de yapabilirsiniz
Asıl hikaye ne olursa olsun, gerçek olan tek bir şey var. O da lokumun bugün 
Türk mutfağının en önemli tatlılarından biri olarak kabul gördüğü ve dün-
ya çapında rağbet gördüğü gerçeği. İşletmelerde lokum; şeker, sitrik asit ve 
nişastanın suda ayrı ayrı çözdürülüp birleştirilmesiyle üretiliyor. Seri üretim 
lokumlar, her evde bulunmayabilecek malzemeler içerse de, milli tatlımız 
lokumu evde yapmak imkânsız değil. Şeker, nişasta ve krem tartarla oriji-
nal lokuma yaklaşan lezzetler yaratabilirsiniz. Hatta dilerseniz tarifte büyük 
değişiklikler yapabilir; un veya irmik, süt, şeker, krema ya da evde ne varsa 
dengeli bir bileşim yaratarak güvenle yiyebileceğiniz, sevdiklerinize ikram 
edebileceğiniz lezzetli lokumlar elde edebilirsiniz. 

Sağlığınız için faydaları var
Lokumun faydaları sadece göze ve damağa değil. Midede yanma ve ekşime 
olarak kendini gösteren gastrik ülser hastalığından muzdarip olanların, mi-
delerindeki fazla asitten kaynaklı rahatsızlıkları hafifletmede lokum yemeleri 
öneriliyor. Böbrek hastaları, tatlı isteklerini gidermek için lokumdan yararla-
nabilirler. Ayrıca lokum, başlı başına bir karbonhidrat kaynağı olduğu için 
bu tip hastalara tavsiye de ediliyor. Bunların yanı sıra özellikle Anadolu’da 
lokumun ezildikten sonra yara, sivilce ve çıbanlara tedavi amaçlı uygulandığı 
biliniyor.

Bugün lokum, onlarca çeşidiyle 
camekanlarda arz-ı endam 
ediyor. Gül, limon, kakao, 

hindistancevizi, muz, badem, 
susam, meyve aromalıları 

bulunan lokumun yeni ve en 
popüler çeşitleri ise çikolata 
kaplamalı ve kahveliler. Kuş 
lokumu, çifte kavrulmuş ve 
kesme lokum da en sevilen 

lokum çeşitleri arasında.

Jelibonların içindeki 
jölenin kökeninin lokuma 
dayandığını biliyor 
muydunuz?
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AYAkkABIlARlA DünE YOLcuLuK
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, yıllar geçse de kadınların gönlündeki 
tahttan inmeyen ayakkabılar üzerine eşsiz bir kaynakla, muhteşem bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor: “Pabuç”. Bu sergide, on dokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyılın 
başlarına kadar uzanan süreçte üretilmiş çeşit çeşit ayakkabı yer alıyor. “Pabuç” 
sergisini gezmek size sadece çok sayıda ayakkabıyı görmekten fazlasını katacak. 
Zira her ayakkabı özenle seçilmiş ve belirli bir dönemi, o dönemin özellikleriyle 
yansıtıyor. “Pabuç”, ziyaretçilere kapılarını çoktan açtı, 31 Mayıs’a kadar da görülme-
ye devam edecek.

Yine, Yeniden Itzhak Perlman
Yirminci ve yirmi birinci yüzyılın en önemli keman virtüözü olarak gösterilen Itzhak Perlman, 28 Mayıs 
saat 21.00’da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde Türkiyeli hayranlarına unutulmaz bir müzik 
şöleni yaşatacak. Perlman, daha önce iki kez Türkiye’ye gelmiş ve yoğun ilgi görmüştü. 5 ayrı dalda Gram-
my kazanmış ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden fahri doktoralara sahip ünlü keman virüözünün 
üstün kabiliyetinin yanı sıra 20 milyon dolar değerindeki kemanının da bu başarıda yeri olduğunu söyle-
mek gerek. 1714 yapımı antik Soil Stradivarius kemanı, dünya üzerinde pek nadir görülebilecek özel bir 
tınıya sahip. Itzhak Perlman, konsere meşhur kemanı ile çıkacak ve İstanbul’da kulakların pasını silecek.

 
Orhan Pamuk’un uzun zamandır beklenen ve nihayet 
geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen son romanı Kafamda 
Bir Tuhaflık, aşk ve modern dünyayı bir araya getiren özgün 
bir eser. Roman süresince 1969 ve 2012 yılları arasında 
hayatına tanıklık ettiğimiz Mevlüt, İstanbul sokaklarında 
otopark bekçiliği, yoğurtçuluk, pilavcılık gibi birçok gezici 
işte şansını dener. Gezerken de sokakları, binaları, insanları; 
darbeleri, Anadolu’dan göçü, siyasi kaosu irdeler. Bunları 
düşünür, çünkü O farklıdır. Farklılığının nerede olduğunu 
bilemese de, farklıdır işte! Kış akşamları soğuk sokaklarda 
boza satarken de bir yandan bunları düşünür, diğer yandan 
da Orhan Pamuk’un kulağına bir başyapıtı fısıldar…

ünlü eseR 50 YıL sOnRA 
TekRAR sAHnede
Artık karşımıza sıkça çıksa da, Türkiye’de oynanmış ilk tek kişilik tiyatro oyunu 
Nikolay Gogol’un “Bir Delinin Hatıra Defteri”dir. 1965 yılındaki ilk gösterimi 
ünlü tiyatro sanatçımız Genco Erkal tarafından sahneye konmuş eser, bugüne 
kadar üç farklı yorumla sergilendi. Şimdi ise Genco Erkal, ilk gösterimden tam 
50 yıldan sonra tekrar sahneye çıkıyor. Bu uzun soluklu serüveni 50. yılında 
seyircilerle kutluyor. Gogol’un eseri toplumsal kara mizah tarzında, güldürür-
ken içinizi acıtacak bir başyapıt. 9-10 Mart tarihlerinde İzmir’de, 24 Mart’ta 
ise İstanbul’da sahneye konacak bu önemli eseri 50. yılında izlemek sizin için 
unutulmaz bir anı olacak.

MevlüT’ün 
kAfAsIndAki 
TUHAflIk ne?
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GÖRünMeZ 
KAHRAMANLAR
HOldinGiMiZe eMeği GeÇen ve BüGünleRe GelMeMiZe kATkIdA BUlU-
nAn EN GENç ÇAlIŞAnlARIMIZI siZleR iÇin TAnITIYORUZ.

COlıN’S

DNM

EROĞlu GAYRİMENKul

EROĞlu GİYİM

lOfT

EROĞlu HOlDİNG

ERS ÖRME

BURAK KÖSE - İdari İşler Personeli
2/24/1995  doğumlu olan Burak Bey, 4/29/2013 tarihinde 
işe başlamıştır. 

SAMER SALAH  Avukat
11/09/1988 tarihinde Eski Dimyat doğumlu olan Samer Bey, 
01/04/2010 tarihinde işe başlamıştır. 

İLKNUR DURSUN - Muhasebe Personeli 
24.06.1994 tarihinde  İstanbul doğumlu olan İlknur 
Hanım, 10.12.2012 tarihinde işe başlamıştır. 

MUHİDDİN GÜL - Aksesuar Depo / Depo Elemanı
21.05.1995 NİZİP / GAZİANTEP doğumlu olan Muhiddin 
Bey, 22.12.2014 tarihinde işe başlamıştır. 

BERK CAN ALGÜL - Depo Personeli
25/07/96 NİZİP / Bakırköy doğumlu olan Muhiddin Bey, 
30/04/14tarihinde işe başlamıştır. 

ENES ARSLAN - Muhasebe Personeli 
04.08.1992 doğumlu olan Enes Bey,  23.06.2010 tarihin-
de işe başlamıştır. 

ELİF ELMAS - Üretim Elemanı
09/05/1994 İstanbul  doğumlu olan Elif Hanım 10/12/2013 
tarihinde işe başlamıştır.

GİZEM ARİ - Fotoğraf Yardımcı Personeli
11/17/1995 doğumlu olan Gizem Hanım, 6/16/2014 
tarihinde işe başlamıştır.  

ÜMÜT KOç  - Numune Kalıp Sorumlusu  
29/05/1977 Aksaray doğumlu olan Ümüt Bey,  04/07/2006 
tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Ümüt Bey’in Zeynep ve 
Muhammed adında iki çocuğu bulunmaktadır.  

UĞUR KARAHAN - Arazi Geliştirme Sorumlusu
22.02.1988 tarihinde İstanbul doğumlu olan Uğur Bey, 
30.12.2013tarihinde işe başlamıştır. 

KÜBRA İŞGÜZAR - İthalat İhracat / İthalat Memuru
18.12.1994 tarihinde İstanbul doğumlu olan Kübra 
Hanım, 25.12.2014 tarihinde işe başlamıştır. 

ALİ GÜLGER - Depo Personeli 
12/09/95 tarihinde Zile doğumlu olan Ali Bey, 04/10/13 
tarihinde işe başlamıştır. 

ESRA KIZILCIKLI  -Finans Personeli 
22.04.1988 doğumlu olan Esra Hanım,  05.02.2015 
tarihinde işe başlamıştır. 

MERVE ORHANLI - Paketleme Elemanı
18/02/1995 Çorum doğumlu olan Merve Hanım, 
03/03/2014  tarihinde işe başlamıştır. 
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ERKAN ÇAY Arıtma ustası olarak çalışan Erkan Bey’in erkek çocuğu olmuştur. 
MOHAMED  MOHY ELDİN İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Mohamed Bey’in erkek çocuğu olmuştur.

TüRKAN ÖREN Yıkama Laboratuar Elemanı  olarak çalışan Türkan Hanım’ın  kızı dünyaya gelmiştir.
AsLı ADıgüzEL İdari işler çalışanı olarak çalışan Aslı Hanım’ın erkek çocuğu olmuştur. 
zEYNEp güNEYİN YALÇıN Gerber Şefi  olarak çalışan Zeynep Hanım’ın erkek çocuğu olmuştur. 
HüsEYİN AKTAŞ  Model Makineci olarak çalışan Hüseyin Bey’in erkek çocuğu olmuştur. 

Oğuz üNAL Avukat olarak çalışan ile  eşi Gözde Ünal’ın erkek çocukları olmuştur
BEKİR KAYA İdari işler personeli olarak çalışan Bekir Kaya ile İmihan Kaya’nın erkek çocukları olmuştur.

DNM

EROĞLU GİYİM

EROĞLU HOLDİNG

MÜŞTErİ HİZMETLErİ UZMAnı NEsLİ gENÇ

MALİ İŞLEr DİrEKTörÜ ÖMER üNsAL 
AvUKAT EDA KORKMAz

EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU HOLDİNG

Tüm Bebeklere Eroğlu Holding ailesine hoşgeldiniz 
diyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyoruz.

Yeni bir hayata adım atan tüm çalışma arkadaşlarımızın 
mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini diliyoruz.

YENİ EVLENENLER

ÇOCUĞU OLANLAR
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COLIN’S

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL
EROĞLU GİYİM

LOFT

EROĞLU HOLDİNG

ERS ÖRME

ARAMIZA KATILANLAR
NECATİ AKDEMİRCİ İDARİ İşLER şOFÖRü İDARİ İşLER MüDüRLüĞü

YALÇıN TETİK üRETİM TEKNİKERİ üRETİM TEKNİK MüDüRLüĞü

MEHMET KARADAY MAKAM şÖFÖRü üRüN DİREKTÖRLüĞü

NEVzAT ÖzBAŞ İş KUR ÇALIşANI İşKUR ÇALIşANLARI

BARıŞ güLLüDAğ T.R. ALOKASYON MüDüRü ALOKASYON MüDüRLüĞü

MEHMET TAYFuN KARAKAŞ RUSYA PERAKENDE PLANLAMA MüDüRü PERAKENDE PLANLAMA GRUP MüDüRLüĞü

ÇAğLAR ÖzKAN T.R PERAKENDE PLANLAMA MüDüRü PERAKENDE PLANLAMA GRUP MüDüRLüĞü

HİDAYET EVREN DİNÇER TüRKİYE BÖLGE MüDüRü PERAKENDE SATIş GRUP MüDüRLüĞü

BİRDEM TüRKMEN FİNANSAL PLANLAMA vE ANALİz UzMANI BüTÇE MüDüRLüĞü

uYgAR ıŞıK UKRAYNA PLANLAMA UzMANI PERAKENDE PLANLAMA GRUP MüDüRLüĞü

NuRsEL AKsu DuRMAz BAYAN PERAKENDE PLANLAMA UzMANI BAYAN PERAKENDE PLANLAMA MüDüRLüĞü

CENK KuRuÇAY UKRAYNA PLANLAMA YÖNETİCİSİ BAYAN PERAKENDE PLANLAMA MüDüRLüĞü

MELTEM BOYLuCA DENİM üRüN SATINALMA UzMANI BAYAN KATEGORİ YÖNETİCİLİĞİ (DENİM)

YAsİN ALgüR SEvKİYAT PLANLAMA UzMANI SEvKİYAT MüDüRLüĞü

ÖzLEM AKYüREK KALEYCİ SATINALMA UzMANI SATINALMA MüDüRLüĞü

EVREN uğuR MANAGEMENT TRAİNEE MANAGEMENT TRAİNEE

AHMET İKİz ALOKASYON PERSONELİ ALOKASYON MüDüRLüĞü

EMİNE gÖRKEM sALKıÇ T.R PERAKENDE PLANLAMA UzMANI PERAKENDE PLANLAMA GRUP MüDüRLüĞü

BAŞAK DEMİR ERKEK üRüN PLANLAMA UzMANI ERKEK KATEGORİLERİ GRUP MüDüRLüĞü

DİLARA DuMAN ULUSLARARASI EĞİTİM vE GELİşİM UzMANI EĞİTİM vE GELİşİM MüDüRLüĞü

uFuK uYsAL MANAGEMENT TRAİNEE MANAGEMENT TRAİNEE

EMİNE BuRCu KıRCA ÖzLüK İşLERİ UzMANI İNSAN KAYNAKLARI MüDüRLüĞü

EVRİM sARıOğLu AKSESUAR üRüN SATINALMA ASİSTANI AKSESUAR KATEGORİ MüDüRLüĞü

ÖMER TuYguN ALOKASYON PERSONELİ ALOKASYON MüDüRLüĞü

BİROL ıŞıK SHAREPOİNT UzMANI BİLGİ TEKNOLOjİLERİ GRUP MüDüRLüĞü

ıRMAK ÖzARpACı MANAGEMENT TRAİNEE MANAGEMENT TRAİNEE

MERVE pOLAT MANAGEMENT TRAİNEE MANAGEMENT TRAİNEE

MuRAT TAŞ FAsON İMALAT FAsON TAKİp uzMANı

NuRAY NAs DİKİMHANE OVERLOK

NEsRİN BAHAR DİKİMHANE sİNgER

güNEŞ ÖzüAğ DİKİMHANE sİNgER

güLsEREN ŞENER pAKETLEME pAKETLEME ELEMANı

sEYHAN sANCAR DİKİMHANE OVERLOK

BETüL KÖKsALAN pAzARLAMA VE pLANLAMA pLANLAMA ELEMANı

LEVENT ÖzKOÇ pAzARLAMA VE pLANLAMA pAzARLAMA YÖNETİCİsİ

FATİH DAŞBAŞ DİKİMHANE sİNgER

zEYNEp DEMİR DİKİMHANE OVERLOK

güLCAN TELLİOğLu DİKİMHANE OVERLOK

FİLAY pİpuN DİKİMHANE OVERLOK

ERDAL FOAN pAKETLEME üTüCü

CAFER OLguN FAsON İMALAT DıŞ İMALAT MüDüRü

HARBİYE sEVİM DİKİMHANE OVERLOK

züLAL NAs DİKİMHANE OVERLOK

sEVgİ NAYıR pAKETLEME pAKETLEME ELEMANı

AYHAN TAŞDEMİR DİKİMHANE sİNgER

MüNEVVER güRENİN DİKİMHANE OVERLOK

İsMAİL YıLMAz MuHAsEBE MuHAsEBE uzMANı

AYŞE AKTAŞ DİKİMHANE OVERLOK

FARuK YAVuz DİKİMHANE sİNgER

sİBEL YARLuğOLAN İNsAN KAYNAKLARı pERsONEL VE ÖzLüK İŞLERİ uzMANı

sEYHAN AKBAYRAK İsTANBuL MODELHANE uzMAN MODELİsT

HüsNü HOŞgÖR AKsARAY  FABRİKA AKsARAY  FABRİKA YıKAMA MüDüRü

BuRÇAK ÇAKıR AKsARAY  FABRİKA METOT MüHENDİsİ

AYŞEgüL İREM ÇOT AKsARAY  FABRİKA METOT MüHENDİsİ

YusuF KuRT ÇORLu  FABRİKA üRETİM MüHENDİsİ

HAYRİYE KORKMAz AKsARAY FABRİKA İNsAN KAYNAKLARı uzMAN YARDıMCısı

EsRA CENgİz AKsARAY  FABRİKA METOT MüHENDİsİ

HüLYA KENDİRLİ AKsARAY  FABRİKA WİNTEKs OpERATÖRü

EMRE ÇApAN usLuCA AKsARAY  FABRİKA WİNTEKs OpERATÖRü

TAYFuN ALTıNOğLu İsTANBuL üRüN gELİŞTİRME TEKsTİL MüHENDİsİ

MAHMuT sAMİ AŞıCı MısıR FABRİKA DİKİM BANT ŞEFİ

OsMAN TüFEKÇİ MısıR FABRİKA YıKAMA MüDüR YARDıMCısı  

NİgAR sÖzBİR İsTANBuL MODELHANE uzMAN MODELİsT

REYHAN ATıLMıŞ İsTANBuL MODELHANE uzMAN MODELİsT

CİHAN CEBECİ MısıR FABRİKA FAsON YıKAMA usTAsı

TALAT YıLDız TüM FABRİKALAR İŞ gELİŞTİRME VE METOT DİREKTÖRü

BuRCu YıLMAzER İsTANBuL TEDARİK KuMAŞ  sATıNALMA uzMANı

REsMİYE LüTFüOğLu ÇORLu KuMAŞ DEpO WİNTEx OpERATÖRü

HATİCE ÇELİK ÇORLu FABRİKA İŞYERİ sAğLıK İŞYERİ HEMŞİREsİ

zEYNEp AzER İsTANBuL MODELHANE MODELİsT YARDıMCısı

NAgİHAN sENAR İsTANBuL MODELHANE MODELİsT YARDıMCısı

AYŞE CANDAN AKsARAY FABRİKA İNsAN KAYNAKLARı uzMAN YARDıMCısı

AYDıN AKsu MısıR FABRİKA MuHAsEBE MüDüRü

MELTEM güLOğLu AKsARAY FABRİKA üTü pAKETLEME MüDüRü

HABİBE BOLu ÇORLu KALİTE güVENCE ıNspECTOR

gÖKNİL ALTıNTERİN İsTANBuL MODELHANE uzMAN MODELİsT

İKBAL AKYOL İNsAN KAYNAKLARı İNsAN KAYNAKLARı MüDüRü

EMRE ARıCı MısıR FABRİKA TEKNİK  MüDüR

KüBRA İŞgüzAR İTHALAT İHRACAT DEpARTMANı İTHALAT MEMuRu

DOğAN CANBuLuT AKsARAY FABRİKA MuHAsEBE MEMuRu

EMİNE ARıKAN AKsARAY FABRİKA KALİTE güVENCE MüDüRü

BİLgE güR MuHAsEBE DEpARTMANı MuHAsEBE uzMANı

FATİH KuL FİNANS UzMANI

KHALED ABDO güVENLİK AMİRİ

AHMED MAsHALY FİNANs uzMAN

KAMAL ABOuzAİED üR-gE MüHENDİsİ

YıLMAz ORAL NuMuNE KALıp sORuMLusu

ALpAY TOsuN İDARİ İŞLER MEMuRu

NEŞET BAŞ DEpOCu

zAFER BİLTEKİN ŞOFÖR

İsMAİL TARıK EKEM MuHAsEBE ELEMANı

MusTAFA güNEYİ LOFT DEpO pERsONELİ

AsıM İpEK LOFT MuHAsEBE uzMANı

ERDEM KuRTuLuŞ LOFT BüTÇE sORuMLusu

TuRgAY ÇAVDAR LOFT İNsAN KAYNAKLARı MüDüRü

MEHMET TüRKMEN LOFT DEpO pERsONELİ

MEHMET sıDDıK ÇEÇEN LOFT MuHAsEBE sTAjYERİ

NuR AsRAV BAK LOFT MuHAsEBE uzMANı

sEMA NALBANTOğLu LOFT İNsAN KAYNAKLARı YÖNETİCİsİ

TAMER HANsu LOFT BAYİLER BÖLgE MüDüRü

KAzıM ÇİMEN LOFT sATıŞ DİREKTÖRü

ÖMER TüRKMEN
 ORgANİzAsYONEL gELİŞİM VE 
İNsAN KAYNAKLARı MüDüRü

sENEM ATAÇ  İNsAN KAYNAKLARı YÖNETİCİsİ

ŞEHNAz MELTEM ERDEM İNsAN KAYNAKLARı uzMAN YARDıMCısı

OsMAN KARAKuRT İDARİ İŞLER pERsONELİ

BEKİR KAYA İDARİ İŞLER pERsONELİ

HAsAN ERKEK  YÖNETİM KATı gÖREVLİsİ

ŞEYMA KıLıÇ  İŞYERİ HEMŞİREsİ

FİLİz güNEŞ  KAT AsİsTANı 

EsRA KızıLCıKLı FİNANs pERsONELİ
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ANAHTAR KELİME

ÖDÜLLÜ BULMACA
Bulmacayı çözerek, anahtar sözcüğü; 
Eroğlu Giyim ve ERS Örme için kurumsal.iletisim@eroglugiyim.com; 
Colin’s, DNM, Gayrimenkul, Holding ve Loft için erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com adresine 15 Mart 2015 tarihinde gönderen 10. çalışanımıza, 

Colin’s mağazalarında kullanılmak üzere 250 TL tutarında alışveriş çeki hediye!
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